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Amendement 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de mededeling over 
de hervorming van het GVB, die de pijlers 
milieu, sociale, economische en culturele 
vraagstukken evenredig moet bevorderen 
met oog voor synergieën, om zo te komen 
tot een duurzame ontwikkeling, die 
gepaard moet gaan met een slimme, 
duurzame en inclusieve groei, zoals 
bepaald in de Europa 2020-strategie; pleit 
ervoor om dit hervormde beleid beter te 
coördineren met andere Europese 
beleidslijnen en om het externe optreden 
van de EU erop af te stemmen;

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de mededeling over de 
hervorming van het GVB, die de pijlers 
milieu, sociale, economische en culturele 
vraagstukken evenredig moet bevorderen
met oog voor synergieën, om zo te komen 
tot een duurzame ontwikkeling, die 
gepaard moet gaan met een slimme, 
duurzame en inclusieve groei, zoals 
bepaald in de Europa 2020-strategie; pleit 
ervoor om dit hervormde beleid beter te 
coördineren met andere Europese 
beleidslijnen en om het externe optreden 
van de EU erop af te stemmen;

1. is ingenomen met de mededeling over de 
GVB-hervorming, in het licht van de 
behoefte om preventieve maatregelen te 
treffen voor het behoud van het milieu. 
Dringt er echter op aan om rekening te 
houden met de pijlers van de visserij die 
betrekking hebben op sociale, 
economische en culturele vraagstukken 
evenredig met oog voor synergieën, om zo 
te komen tot een duurzame ontwikkeling, 
die gepaard moet gaan met een slimme, 
aanhoudende en inclusieve groei, zoals 
bepaald in de "Europa 2020"-strategie; 
pleit ervoor om dit hervormde beleid beter 
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te coördineren met de andere Europese 
beleidslijnen, zoals: het cohesiebeleid, het 
milieubeleid, het landbouwbeleid en het
externe beleid; herinnert in dat verband 
aan het belang van instrumenten zoals het 
geïntegreerd maritiem beleid of de 
macroregionale benadering, die een hoger 
niveau van integratie kunnen bieden;

Or. fr

Amendement 3
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de mededeling over
de hervorming van het GVB, die de pijlers 
milieu, sociale, economische en culturele 
vraagstukken evenredig moet bevorderen 
met oog voor synergieën, om zo te komen 
tot een duurzame ontwikkeling, die 
gepaard moet gaan met een slimme, 
duurzame en inclusieve groei, zoals 
bepaald in de Europa 2020-strategie; pleit 
ervoor om dit hervormde beleid beter te 
coördineren met andere Europese 
beleidslijnen en om het externe optreden 
van de EU erop af te stemmen;

1. is van mening dat de hervorming van 
het GVB de pijlers milieu, sociale, 
economische en culturele vraagstukken 
evenredig moet bevorderen met oog voor 
synergieën, om zo te komen tot een 
duurzame ontwikkeling, die gepaard moet 
gaan met een slimme, duurzame en 
inclusieve groei, zoals bepaald in de 
Europa 2020-strategie; pleit ervoor om dit 
hervormde beleid beter te coördineren met 
andere Europese beleidslijnen en om 
ervoor te zorgen dat de toekomstige 
internationale overeenkomsten voor 
duurzame visserij ermee samenhangen;

Or. fr

Amendement 4
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de mededeling over de 
hervorming van het GVB, die de pijlers 

1. is ingenomen met de mededeling over de 
hervorming van het GVB, die de pijlers 
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milieu, sociale, economische en culturele 
vraagstukken evenredig moet bevorderen 
met oog voor synergieën, om zo te komen 
tot een duurzame ontwikkeling, die 
gepaard moet gaan met een slimme, 
duurzame en inclusieve groei, zoals 
bepaald in de Europa 2020-strategie; pleit 
ervoor om dit hervormde beleid beter te 
coördineren met andere Europese 
beleidslijnen en om het externe optreden 
van de EU erop af te stemmen;

milieu, sociale, economische en culturele 
vraagstukken evenredig moet bevorderen 
met oog voor synergieën, om zo te komen 
tot een duurzame ontwikkeling, die 
gepaard moet gaan met de eerbiediging 
van het subsidiariteitsbeginsel en een 
slimme, duurzame en inclusieve groei, 
zoals bepaald in de Europa 2020-strategie; 
pleit ervoor om dit hervormde beleid beter 
te coördineren met andere Europese 
beleidslijnen en om het externe optreden 
van de EU erop af te stemmen;

Or. pt

Amendement 5
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat deze hervorming een 
groot potentieel inhoudt om een duurzame 
visserij uit te werken via de 
instandhouding van ecosystemen, het 
aanbieden van gezonde, kwaliteitsvolle 
visserijproducten, steun voor de welvaart 
van de kustregio's, krachtige 
producerende en verwerkende sectoren en 
aantrekkelijkere, zekerdere banen;

Or. pt

Amendement 6
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis wijst op de behoefte om de 
plaatselijke en regionale autoriteiten te 
betrekken bij de onderhandelingen over 
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de visserijovereenkomsten met derde 
landen;

Or. fr

Amendement 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met de mededeling 
over de hervorming van het GVB en wijst 
er nogmaals op dat de huidige balans van 
het GVB tot bezorgdheid strekt: de 
visbestanden staan op het punt ineen te 
storten, kustgemeenschappen leven in 
onzekerheid, de visserijsector doet het 
slecht ondanks aanzienlijke subsidies en 
het mariene milieu is sterk 
achteruitgegaan; is daarom van mening 
dat de hervorming van het GVB al lang 
op zich laat wachten en absoluut 
oplossingen moet aandragen voor de 
problemen;

Or. en

Amendement 8
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. stelt voor om het beginsel van 
visserijbeheer op basis van 
gedifferentieerde biogeografische mariene 
gebieden, aangepast aan de 
eigenschappen van die gebieden, in te 
voeren door een fundamentele 
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ecosysteembenadering toe te passen om de 
duurzame ontwikkeling van de visserij te 
garanderen, in overeenstemming met de 
beschikbare hulpbronnen in het kader 
van een gelijkekansenbeleid;

Or. pt

Amendement 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het GVB een 
duurzame exploitatie van de mariene 
hulpbronnen dient te verzekeren om de 
visbestanden op een niveau te brengen en 
te houden dat boven het niveau ligt dat 
een maximale duurzame opbrengst 
(MDO) kan opleveren, wat een onmisbare 
voorwaarde is voor leefbare 
kustgemeenschappen op lange termijn en 
een goed presterende visserijsector; is van 
mening dat de hervorming, door de 
duurzame exploitatie van de mariene 
hulpbronnen te garanderen in 
overeenstemming met het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" zal bijdragen tot de 
Europa 2020-strategie op het vlak van een 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

Or. en

Amendement 10
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. herinnert eraan dat het, in 
overeenstemming met de richtsnoeren van 
de Europese Commissie voor het 
regionaliserings- en het 
subsidiariteitsbeginsel, in het licht van de 
verschillen binnen elk van de 
biogeografische mariene regio's, 
noodzakelijk is om een regionale 
adviesraad voor de ultraperifere regio's op 
te richten voor een geïntegreerd 
zeebekken met Macronesië, de 
Caraïben/het Amazonewoud en het 
zuidwesten van de Indische Oceaan;

Or. pt

Amendement 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst op het belang van een 
doeltreffende inrichting van de maritieme 
ruimte met het oog op een duurzaam 
beheer van de visbestanden in de context 
van andere sectoren die ruimte opeisen in 
het mariene milieu en aan de kusten, 
zoals windmolenparken, de bescherming 
van de biodiversiteit, aquacultuur, havens, 
zeevervoer, toerisme, defensie en de 
winningsindustrie;

Or. en

Amendement 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. wijst erop dat een slimme 
decentralisatie gebaseerd dient te zijn op 
beheerplannen op lange termijn die 
aangepast kunnen worden aan de 
specifieke eigenschappen van bepaalde 
regio's en waaraan de bij het gedeelde 
plaatselijke en regionale bestuur 
betrokken actoren actief deelnemen, en 
waarbij rekening gehouden wordt met het 
feit dat de algemene doelstellingen van 
het visserijbeheer in het GVB tot de 
bevoegdheid van het Europees Parlement 
en de Raad behoren;

Or. en

Amendement 13
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de regio's meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen in het 
visserijbeleid om uiting te geven aan het 
subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van 
regionalisering, en de dialoog tussen de 
verschillende actoren in de sector, zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts, moet 
bevorderen, waarbij de oprichting van 
internationale clusters gestimuleerd en
gesteund moet worden;

2. is van mening dat de regionale 
adviesraden meer verantwoordelijkheid 
moeten nemen in de toepassing van het 
gemeenschappelijke visserijbeleid; stelt 
voor om de voorafgaande raadpleging van 
de regionale adviesraden door de 
Commissie verplicht te maken in het 
kader van de toepassing van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de 
beheerplannen;

Or. fr

Amendement 14
Petru Constantin Luhan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de regio's meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen in het 
visserijbeleid om uiting te geven aan het 
subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van 
regionalisering, en de dialoog tussen de 
verschillende actoren in de sector, zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts, moet 
bevorderen, waarbij de oprichting van 
internationale clusters gestimuleerd en 
gesteund moet worden;

2. is van mening dat de regio's meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen in het 
visserijbeleid om uiting te geven aan het 
subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van 
regionalisering, en de dialoog tussen de 
verschillende actoren in de sector, zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts, moet 
bevorderen, waarbij de oprichting van 
internationale clusters gestimuleerd en 
gesteund moet worden; is van mening dat er 
mogelijk meer financiële middelen nodig 
zijn dat de regio's in handen hebben en dat 
nationale en regionale steun bijgevolg 
noodzakelijk is;

Or. ro

Amendement 15
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de regio's meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen in het 
visserijbeleid om uiting te geven aan het 
subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van 
regionalisering, en de dialoog tussen de 
verschillende actoren in de sector, zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts, moet 
bevorderen, waarbij de oprichting van 
internationale clusters gestimuleerd en 
gesteund moet worden;

2. pleit voor meer regionalisering in het 
visserijbeleid, rekening houdende met het 
subsidiariteitsbeginsel, en voor een 
versterking van de dialoog tussen de 
verschillende actoren in de sector, zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts, 
waarbij de oprichting van internationale 
clusters gestimuleerd en gesteund moet 
worden;

Or. en

Amendement 16
Patrice Tirolien
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de regio's meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen in het 
visserijbeleid om uiting te geven aan het 
subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van 
regionalisering, en de dialoog tussen de 
verschillende actoren in de sector, zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts, moet
bevorderen, waarbij de oprichting van 
internationale clusters gestimuleerd en 
gesteund moet worden;

2. is van mening dat de regio's in het licht 
van het subsidiariteitsbeginsel meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen in het 
visserijbeleid; voorts is het noodzakelijk 
om de dialoog tussen de actoren in de 
sector, zowel stroomopwaarts als 
stroomafwaarts, te bevorderen, waarbij de 
oprichting van internationale clusters 
gestimuleerd en gesteund moet worden;

Or. fr

Amendement 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de regio's meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen in het 
visserijbeleid om uiting te geven aan het 
subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van 
regionalisering, en de dialoog tussen de 
verschillende actoren in de sector, zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts, moet 
bevorderen, waarbij de oprichting van 
internationale clusters gestimuleerd en 
gesteund moet worden;

2. is van mening dat de regio's meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen in het 
visserijbeleid, in het bijzonder door 
onderling samen te werken, ook op 
internationaal niveau;

Or. en

Amendement 18
Luís Paulo Alves
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat bepaalde 
regio's, zoals de ultraperifere regio's, 
onderworpen zijn aan een hele reeks 
structurele beperkingen die terdege 
erkend zijn in het VWEU en die een 
permanente invloed hebben op deze 
Europese regio's, en dat deze regio's 
daarom moeten kunnen rekenen op 
aangepaste maatregelen voor biologische, 
economische en sociale steun die de 
nadelen voor deze regio's ten opzichte van 
de gebieden op het Europese vasteland, 
die voornamelijk voortvloeien uit de 
aanvullende kosten voor de afzet van 
visserijproducten, en in het bijzonder uit 
het vervoer van producten naar het 
Europese vasteland, tot een minimum 
beperken;

Or. pt

Amendement 19
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het beheer van de visserij 
uitgevoerd moet worden op basis van 
wetenschappelijke kennis en degelijke 
adviezen, via partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de visserijsector, en 
steunt de uitwerking van regionale 
programma's voor gegevensvergaring en 
nationale onderzoeksprogramma's met 
regionale coördinatie tussen de lidstaten;

3. is van mening dat het beheer van de visserij 
uitgevoerd moet worden op basis van 
wetenschappelijke kennis en degelijke 
adviezen, via partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de visserijsector, en 
steunt de uitwerking van regionale 
programma's voor gegevensvergaring en 
nationale onderzoeksprogramma's met 
regionale coördinatie tussen de lidstaten; is 
van mening dat de lidstaten aangemoedigd 
moeten worden om onderzoeksprojecten te 
steunen die kunnen leiden tot de uitwerking 
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van zulke projecten op regionaal of 
nationaal niveau;

Or. ro

Amendement 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het beheer van de visserij 
uitgevoerd moet worden op basis van 
wetenschappelijke kennis en degelijke 
adviezen, via partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de visserijsector, en 
steunt de uitwerking van regionale 
programma's voor gegevensvergaring en 
nationale onderzoeksprogramma's met 
regionale coördinatie tussen de lidstaten;

3. is van mening dat het beheer van de visserij 
uitgevoerd moet worden op basis van 
wetenschappelijke kennis en degelijke 
adviezen, via partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de visserijsector, en 
steunt de uitwerking van regionale 
programma's voor gegevensvergaring en 
nationale onderzoeksprogramma's met 
regionale coördinatie tussen de lidstaten; wijst 
op de behoefte aan een grotere deelname 
van de regio's aan de uitvoering van de 
overeenkomsten die worden afgesloten met 
derde landen ten gunste van een duurzame 
exploitatie van de hulpbronnen in de 
visserij;

Or. ro

Amendement 21
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het beheer van de 
visserij uitgevoerd moet worden op basis 
van wetenschappelijke kennis en degelijke 
adviezen, via partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de visserijsector, en 

3. is van mening dat het beheer van de 
visserij uitgevoerd moet worden op basis 
van betrouwbare wetenschappelijke 
adviezen en degelijke adviezen en moet 
uitgaan van een ecosysteembenadering en 
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steunt de uitwerking van regionale 
programma's voor gegevensvergaring en 
nationale onderzoeksprogramma's met 
regionale coördinatie tussen de lidstaten;

van het voorzorgsbeginsel, via 
partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de visserijsector, en 
steunt de uitwerking van regionale 
programma's voor gegevensvergaring en 
nationale onderzoeksprogramma's met 
regionale coördinatie tussen de lidstaten;

Or. bg

Amendement 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het beheer van de 
visserij uitgevoerd moet worden op basis 
van wetenschappelijke kennis en degelijke 
adviezen, via partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de visserijsector, en 
steunt de uitwerking van regionale 
programma's voor gegevensvergaring en 
nationale onderzoeksprogramma's met 
regionale coördinatie tussen de lidstaten;

3. is van mening dat het beheer van de 
visserij uitgevoerd moet worden op basis 
van wetenschappelijke kennis, via 
partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de betrokken actoren, 
zoals de visserijsector, en steunt de 
uitwerking van versterkte regionale 
programma's voor gegevensvergaring en 
nationale onderzoeksprogramma's met 
regionale coördinatie tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 23
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak van een 
geleidelijke benadering van de maximaal 
duurzame opbrengst (MDO) als leidraad 
voor het visserijbeheer, op basis van 
kwaliteitsvolle, gecontroleerde 
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wetenschappelijke beoordelingen die de 
passende beheerkeuzes 
rechtvaardigheden; erkent dat het 
aanhouden van het beginsel om de 
visserijinspanningen af te stemmen op de 
staat van de visbestanden, de 
herorganisatie van de sector en zijn 
duurzaamheid, van belang is voor het 
bereiken van de MDO en dat het daarom 
gerechtvaardigd is om een beleid van 
structurele steun aan de visserijsector te 
handhaven;

Or. pt

Amendement 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst er nogmaals op dat alle 
ontwikkeling in de mariene en kustregio's 
moet voldoen aan de milieuwetgeving, en 
in het bijzonder aan de Kaderrichtlijn 
mariene strategie en de richtlijnen inzake 
de bescherming van de biodiversiteit, 
aangezien de goede milieutoestand een 
absolute voorwaarde moet zijn voor alle 
activiteiten in mariene en kustregio's;

Or. en

Amendement 25
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert aan het belang van de 
verschillende functies die de visserij 
vervult in de kustregio's; dringt erop aan 

4. herinnert aan het belang van de 
verschillende functies die de visserij 
vervult in de kustregio's; dringt erop aan 



PE486.151v01-00 16/24 AM\897577NL.doc

NL

dat het noodzakelijk is om specifieke 
maatregelen uit te werken voor bepaalde 
regio's, zoals de ultraperifere regio's, zoals 
steun voor de vloten van de kleinschalige 
visserij en het bevorderen van 
aquacultuur; pleit voor maatregelen voor 
arbeidsherstructurering, steun voor 
opleiding en omscholing en stimulansen 
voor producentenorganisaties en 
interprofessionele organisaties;

dat het noodzakelijk is om specifieke 
maatregelen uit te werken voor bepaalde 
regio's, zoals de aanpassing van de 
beperkende maatregelen op basis van de 
staat van de visbestanden, het bevorderen 
van aquacultuur en de financiering van 
de vernieuwing van de vloten van de 
kleinschalige visserij als de bestanden niet 
bedreigd worden; pleit voor maatregelen 
voor arbeidsherstructurering, steun voor 
opleiding en beroepsdiversificatie en 
stimulansen voor producentenorganisaties 
en interprofessionele organisaties;

Or. fr

Amendement 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert aan het belang van de 
verschillende functies die de visserij 
vervult in de kustregio's; dringt erop aan 
dat het noodzakelijk is om specifieke 
maatregelen uit te werken voor bepaalde
regio's, zoals de ultraperifere regio's, zoals 
steun voor de vloten van de kleinschalige 
visserij en het bevorderen van 
aquacultuur; pleit voor maatregelen voor 
arbeidsherstructurering, steun voor 
opleiding en omscholing en stimulansen 
voor producentenorganisaties en 
interprofessionele organisaties;

4. herinnert aan het belang van de visserij 
voor de kustregio's; dringt erop aan dat het 
noodzakelijk is om specifieke maatregelen 
uit te werken voor bepaalde regio's, zoals 
de ultraperifere regio's, zoals steun voor 
een milieuvriendelijke en sociaal 
duurzame visserij, waarbij een toename 
van de capaciteit vermeden wordt; wijst op 
de noodzaak van milieuduurzaamheid bij 
activiteiten in de aquacultuur; pleit voor 
maatregelen voor arbeidsherstructurering, 
steun voor opleiding, omscholing en 
visserijcontroles en stimulansen voor 
producentenorganisaties en 
interprofessionele organisaties;

Or. en

Amendement 27
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert aan het belang van de 
verschillende functies die de visserij 
vervult in de kustregio's; dringt erop aan 
dat het noodzakelijk is om specifieke 
maatregelen uit te werken voor bepaalde 
regio's, zoals de ultraperifere regio's, zoals 
steun voor de vloten van de kleinschalige 
visserij en het bevorderen van aquacultuur; 
pleit voor maatregelen voor 
arbeidsherstructurering, steun voor 
opleiding en omscholing en stimulansen 
voor producentenorganisaties en 
interprofessionele organisaties;

4. herinnert aan het belang van de 
verschillende functies die de visserij 
vervult in de kustregio's; dringt erop aan 
dat het noodzakelijk is om specifieke 
maatregelen uit te werken voor bepaalde 
regio's, zoals eilanden en de ultraperifere 
regio's; wijst op het belang van steun voor 
de vloten van de kleinschalige visserij en 
het bevorderen van aquacultuur, onder 
meer om het mkb in de sector aan te 
moedigen; pleit voor maatregelen voor 
arbeidsherstructurering, steun voor 
opleiding en omscholing en stimulansen 
voor producentenorganisaties en 
interprofessionele organisaties;

Or. es

Amendement 28
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert aan het belang van de 
verschillende functies die de visserij 
vervult in de kustregio's; dringt erop aan 
dat het noodzakelijk is om specifieke 
maatregelen uit te werken voor bepaalde 
regio's, zoals de ultraperifere regio's, zoals 
steun voor de vloten van de kleinschalige 
visserij en het bevorderen van
aquacultuur; pleit voor maatregelen voor 
arbeidsherstructurering, steun voor 
opleiding en omscholing en stimulansen 
voor producentenorganisaties en 
interprofessionele organisaties;

4. herinnert aan het belang van de 
verschillende functies die de visserij 
vervult in de kustregio's; dringt erop aan 
dat het noodzakelijk is om specifieke 
maatregelen uit te werken voor bepaalde 
regio's, zoals de ultraperifere regio's, steun 
voor de vloten van de kleinschalige visserij 
te bieden en aquacultuur te bevorderen; 
pleit voor maatregelen op het vlak van
steun voor beroepsopleiding, voor toegang 
van jongeren tot beroepen in de 
visserijsector, voor de vernieuwing en
modernisering van visserijvaartuigen en 
stimulansen voor producentenorganisaties 
en interprofessionele organisaties;
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Or. fr

Amendement 29
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 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

Amendement 30
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert bijgevolg aan de noodzaak 
om een instrument voor financiële steun 
aan de sector te hanteren waarin het 
beginsel dat de steun voor de maatregelen 
met cofinanciering in de ultraperifere 
regio's vermeerderd wordt, gehandhaafd 
blijft, wat zal bijdragen tot de 
instandhouding van de specifieke 
bepalingen voor de compensatie van de 
indirecte kosten van visserijactiviteiten en 
de afzet van visserijproducten, gezien de 
structurele beperkingen waarmee de 
visserijsector in de ultraperifere regio's te 
kampen krijgt;

Or. pt
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Amendement 31
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om de rol van de 
adviesraden in stand te houden en uit te 
breiden om het regionale 
samenwerkingsmodel te versterken; is, 
gezien de specifieke eigenschappen van de 
Noordzee, waar de wateren gedeeld 
worden door vier landen, van mening dat 
de oprichting van een adviesraad voor de 
Noordzee een positief effect zou hebben 
om het beleid voor de bescherming van de 
biodiversiteit, het onderzoek, de 
gegevensvergadering en de innovatie op 
het vlak van aquacultuur; 

Or. bg

Amendement 32
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat bepaalde Europese 
gebieden de zeebekkens van het Europese 
vasteland niet delen; is van mening dat de 
ultraperifere gebieden daarom 
gehergroepeerd zouden moeten worden en 
vertegenwoordigd zouden moeten worden 
in een specifieke adviesraad die daartoe 
moet worden opgericht; dat het 
noodzakelijk is om de in het kader van het 
GVB getroffen beperkende maatregelen 
aan te passen aan de werkelijke staat van 
de visbestanden in die regio's; wijst op het 
feit dat het EFMZV daartoe de 
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programma's voor het vergaren van 
gegevens over de staat van de bestanden 
moet kunnen financieren; beveelt aan om 
de regionale en plaatselijke autoriteiten te 
betrekken bij de onderhandelingen over 
de overeenkomsten voor duurzame visserij 
met derde landen;

Or. fr

Amendement 33
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat het systeem van 
overdraagbare visserijconcessies in 
bepaalde regio's aanleiding kan geven tot 
een ongelijke situatie, doordat er meer 
rechten worden toegekend aan diegenen 
die over meer middelen beschikken; het is 
belangrijk om de visserij in gevoelige 
regio's en de kleinschalige visserij niet 
kwetsbaarder te maken, aangezien dat de 
economisch, sociaal en milieuduurzame 
ontwikkeling van die kustgebieden op de 
helling zou plaatsen, in het bijzonder in 
die regio's waar visserijactiviteiten erg 
belangrijk zijn en die sterk afhankelijk 
zijn van de sector;

Or. pt

Amendement 34
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst nogmaals op de noodzaak 
om de arbeidsomstandigheden en de 
veiligheid in bepaalde regio's te blijven 
verbeteren via de verbetering, de 
vernieuwing en de modernisering van de 
vissersvloot, tevens onmisbare aspecten 
om jongeren aan te trekken in de 
visserijsector;

Or. pt

Amendement 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
voor de verwezenlijking van het hervormde 
beleid en voor een evenwichtige en 
inclusieve territoriale ontwikkeling van de 
visserijzones en benadrukt dat de 
financiering ervan in overeenstemming 
moet zijn met de Europa 2020-strategie en 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

5. wijst op het belang van het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
voor de verwezenlijking van het hervormde 
beleid en voor een evenwichtige en 
inclusieve territoriale ontwikkeling van de 
visserijzones en benadrukt dat de 
financiering ervan in overeenstemming 
moet zijn met de Europa 2020-strategie en 
het gemeenschappelijk strategisch kader; 
herinnert aan de verbintenissen van de 
EU om een einde te maken aan subsidies 
die schadelijke gevolgen hebben voor het 
milieu, in het bijzonder doelstelling 3 van 
het strategische plan voor de biodiversiteit
voor de periode 2011-2020 van Besluit 
X/2 van de CoP10 van het Verdrag inzake 
biologische diversiteit en punt 24 van de 
verklaring van de Top van de G20 in 
Pittsburg in 2009.

Or. en

Amendement 36
Patrice Tirolien
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
voor de verwezenlijking van het hervormde 
beleid en voor een evenwichtige en 
inclusieve territoriale ontwikkeling van de 
visserijzones en benadrukt dat de 
financiering ervan in overeenstemming 
moet zijn met de Europa 2020-strategie en 
het gemeenschappelijk strategisch kader.

5. wijst op het belang van het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
voor de verwezenlijking van het hervormde 
beleid en voor een evenwichtige en 
inclusieve territoriale ontwikkeling van de 
visserijzones en benadrukt dat de 
financiering ervan in overeenstemming 
moet zijn met de Europa 2020-strategie en 
het gemeenschappelijk strategisch kader, 
en tegelijkertijd rekening moet houden 
met de specifieke territoriale 
doelstellingen.

Or. fr

Amendement 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis wijst in het bijzonder op het belang 
van synergieën tussen het EFRO, het 
ENPI en het EVF voor het territoriale 
beheer van de kustgebieden; is van 
mening dat de macroregionale 
strategieën, de programma's voor 
Europese territoriale samenwerking en 
voor zeebekkens relevante instrumenten 
zijn voor de toepassing van integrale 
ontwikkelingsstrategieën voor de 
kustgebieden van de EU;

Or. fr
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Amendement 38
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de duurzame 
ontwikkeling en de leefbaarheid van de 
sector een centraal element vormen van 
deze hervorming, die aansluit op de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, en is van mening dat een 
doeltreffender gebruik van de 
hulpbronnen van cruciaal belang is om 
groei en werkgelegenheid in Europa te 
verzekeren, door bij te dragen tot de 
weerbaarheid en de duurzame 
ontwikkeling van de visserijsector, de 
beperking van voedselonzekerheid en de 
verbetering van de levenskwaliteit van 
deze generatie en de volgende.

Or. pt

Amendement 39
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herinnert eraan dat het noodzakelijk 
is om de huidige regeling voor de toegang 
tot de wateren aan te passen, waarbij 
bijzondere aandacht besteed dient te 
worden aan de regio's die aan een 
zeebekken met weinig visbestanden 
grenzen om hun duurzame ontwikkeling 
te verzekeren en bij te dragen tot de 
sociale en economische stabiliteit van de 
visserijgemeenschappen die niet over de 
capaciteit beschikken om buiten hun 
exclusieve economische zone te vissen;
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Or. pt


