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Amendement 93
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
42, artikel 43, lid 2, artikel 91, lid 1, artikel 
100, lid 2, artikel 173, lid 3, artikel 175, 
artikel 188, artikel 192, lid 1, artikel 194, 
lid 2, en artikel 195, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
42, artikel 43, lid 2, artikel 91, lid 1, artikel 
100, lid 2, artikel 173, lid 3, artikel 175, 
artikel 188, artikel 192, lid 1, artikel 194, 
lid 2, artikel 195, lid 2, en artikel 349;

Or. fr

Motivering

Omwille van de juridische samenhang moet het artikel 349 VWEU opnieuw worden vermeld als 
rechtsgrondslag van de verordening. De afwijkende bepalingen in de verordening worden 
volledig gerechtvaardigd door de eigenschappen die worden beschreven in artikel 349 VWEU, 
met name het behoren tot zeegebieden buiten het Europese continent.

Amendement 94
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
42, artikel 43, lid 2, artikel 91, lid 1, artikel 
100, lid 2, artikel 173, lid 3, artikel 175, 
artikel 188, artikel 192, lid 1, artikel 194, 
lid 2, en artikel 195, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
42, artikel 43, lid 2, artikel 91, lid 1, artikel 
100, lid 2, artikel 173, lid 3, artikel 175, 
artikel 188, artikel 192, lid 1, artikel 194, 
lid 2, artikel 195, lid 2, en artikel 349;

Or. fr

Amendement 95
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het EFMZV moet van toepassing zijn 
op de GVB-steun voor de instandhouding, 
het beheer en de exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen, de biologische 
zoetwaterhulpbronnen en de -aquacultuur, 
en voor de verwerking en de afzet van 
visserij- en aquacultuurproducten voor 
zover deze activiteiten worden uitgeoefend 
op het grondgebied van de lidstaten of in 
EU-wateren, inclusief door 
vissersvaartuigen die de vlag voeren van 
en geregistreerd zijn in derde landen, door 
EU-vissersvaartuigen of door onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat 
en indachtig de bepalingen van artikel 117 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee.

(2) Het EFMZV moet van toepassing zijn 
op de GVB-steun voor de instandhouding, 
het beheer en de exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen, de biologische 
zoetwaterhulpbronnen en de -aquacultuur, 
en voor de verwerking en de afzet van 
visserij- en aquacultuurproducten voor 
zover deze activiteiten worden uitgeoefend 
op het grondgebied van de lidstaten of in 
EU-wateren door EU-vissersvaartuigen of 
door onderdanen van de lidstaten, 
onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat 
en indachtig de bepalingen van artikel 117 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee.

Or. fr

Motivering

De vermelding van vissersvaartuigen die de vlag voeren van en geregistreerd zijn in derde 
landen lijkt niet van toepassing te zijn in het kader van de toewijzing van en controle op 
Europese steun.

Amendement 96
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In het EFMZV moet rekening 
worden gehouden met de specifieke 
situatie van de ultraperifere gebieden en 
moet artikel 349 van het VWEU volledig 
worden erkend. De ligging van de 
ultraperifere gebieden en de specifieke 
aard van de visserijsector in deze gebieden 
vereisen dat het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de bijbehorende fondsen, 
en met name het EFMZV, moeten kunnen 
worden afgestemd op de specifieke 
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kenmerken, beperkingen, extra kosten en 
de realiteit van deze gebieden, die 
aanzienlijk verschillen van de rest van de 
Europese Unie. Daarom moeten deze 
gebieden kunnen profiteren van 
specifieke, afwijkende maatregelen.

Or. fr

Amendement 97
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en verbetering van de 
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten en 
de diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie te stimuleren.

Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en de handhaving en 
verbetering van de werkgelegenheid en de 
sociale en territoriale cohesie van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen.

Or. es

Amendement 98
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
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doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en verbetering van de 
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten en 
de diversifiëring van de visserijactiviteiten
naar andere sectoren van de maritieme 
economie te stimuleren.

doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal essentiële 
prioriteiten, zoals bevordering van de 
innovatie en de kennisbasis in de visserij 
en de aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en verbetering van de 
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen visserij- en 
aquacultuurgemeenschappen te ontsluiten 
en de ruime inzetbaarheid van 
marktdeelnemers en de diversifiëring
binnen de visserijactiviteiten te stimuleren.

Or. fr

Motivering

1) Als vertaling van "core priorities" wordt voorgesteld om te spreken van essentiële prioriteiten 
in plaats van prioriteiten, 2) de ontwikkeling van de inzetbaarheid van marktdeelnemers en de 
diversifiëring binnen de visserij- en aquacultuursector helpt de weerbaarheid van deze 
marktdeelnemers te verhogen.

Amendement 99
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en verbetering van de 
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten en de 

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en verbetering van de 
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen visserij- en 
aquacultuurgemeenschappen te ontsluiten 
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diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie te stimuleren.

en de ruime inzetbaarheid van 
marktdeelnemers binnen de visserij- en 
aquacultuuractiviteiten te stimuleren.

Or. fr

Amendement 100
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De overkoepelende doelstelling van het 
GVB bestaat erin ervoor zorgen dat de 
visserij- en de aquacultuuractiviteiten 
bijdragen tot milieuomstandigheden die 
duurzaam zijn op lange termijn en een 
noodzakelijke premisse vormen voor de 
economische en sociale ontwikkeling. Het 
GVB moet bovendien bijdragen tot de 
productiviteit en een billijke 
levensstandaard in de visserijsector en tot 
stabiele markten, en moet ervoor zorgen 
dat de hulpbronnen beschikbaar zijn en dat 
de consument tegen een redelijke prijs 
toegang heeft tot de voorraden.

(8) De overkoepelende doelstelling van het 
GVB bestaat erin ervoor zorgen dat de 
visserij- en de aquacultuuractiviteiten 
bijdragen tot milieuomstandigheden die 
duurzaam zijn op lange termijn en tot de 
economische en sociale ontwikkeling van 
de sector, en die een noodzakelijke 
premisse vormen voor de economische en 
sociale ontwikkeling. Het GVB moet 
bovendien bijdragen tot de productiviteit 
en een billijke levensstandaard in de 
visserijsector en tot stabiele markten, en 
moet ervoor zorgen dat de hulpbronnen 
beschikbaar zijn en dat de consument tegen 
een redelijke prijs toegang heeft tot de 
voorraden.

Or. fr

Amendement 101
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Met de financiering van de GVB- en 
de GMB-uitgaven uit één fonds (het 
EFMZV) wordt tegemoetgekomen aan de 
noodzaak een en ander te vereenvoudigen 
en de integratie van deze twee 
beleidsgebieden te intensiveren. De 
uitbreiding van het systeem van gedeeld 

(11) Met de financiering van de GVB- en 
de GMB-uitgaven uit één fonds (het 
EFMZV) wordt tegemoetgekomen aan de 
noodzaak een en ander te vereenvoudigen 
en de integratie van deze twee 
beleidsgebieden te intensiveren. De 
uitbreiding van het systeem van gedeeld 
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beheer naar de gemeenschappelijke 
marktordeningen - inclusief de 
compensatie voor de ultraperifere gebieden 
en activiteiten op het gebied van controle 
en gegevensverzameling - moet bijdragen 
tot de vereenvoudiging, moet de 
administratieve belasting voor de 
Commissie en de lidstaten verminderen en 
moet de steunverlening coherenter en 
doeltreffender maken.

beheer naar de gemeenschappelijke 
marktordeningen - inclusief de 
compensatie voor de ultraperifere gebieden 
en activiteiten op het gebied van controle 
en gegevensverzameling en de 
aanvullende instrumenten voor de 
uitvoering van het geïntegreerd maritiem 
beleid - moet bijdragen tot de 
vereenvoudiging, moet de administratieve 
belasting voor de Commissie en de 
lidstaten verminderen en moet de 
steunverlening coherenter en doeltreffender 
maken.

Or. fr

Motivering

Een deel van het geïntegreerd maritiem beleid moet worden opgenomen in de maatregelen onder 
gedeeld beheer om de operationele uitvoering ervan in de lidstaten van de Unie te ondersteunen.

Amendement 102
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De GVB- en de GMB-uitgaven 
moeten met EU-begrotingsmiddelen 
worden gefinancierd uit één fonds (het 
EMVF) dat hetzij direct hetzij gedeeld met 
de lidstaten wordt beheerd. Met de 
lidstaten gedeeld beheer moet slechts 
worden toegepast op maatregelen ter 
ondersteuning van de visserij, de 
aquacultuur en door de gemeenschap 
aangestuurde plaatselijke ontwikkeling, en 
op de gemeenschappelijke 
marktordeningen, de compensatie voor de 
ultraperifere gebieden en activiteiten op het 
gebied van controle en 
gegevensverzameling. Het directe beheer 
moet worden toegepast op 
wetenschappelijk advies, vrijwillige 
bijdragen aan de regionale organisaties 
voor visserijbeheer, adviesraden en 
concrete acties voor de uitvoering van het 

(12) De GVB- en de GMB-uitgaven 
moeten met EU-begrotingsmiddelen 
worden gefinancierd uit één fonds (het 
EMVF) dat hetzij direct hetzij gedeeld met 
de lidstaten wordt beheerd. Met de 
lidstaten gedeeld beheer moet slechts 
worden toegepast op maatregelen ter 
ondersteuning van de visserij, de 
aquacultuur en door de gemeenschap 
aangestuurde plaatselijke ontwikkeling, en 
op de gemeenschappelijke 
marktordeningen, de compensatie voor de 
ultraperifere gebieden en activiteiten op het 
gebied van controle en 
gegevensverzameling, en de aanvullende 
instrumenten voor de uitvoering van het 
geïntegreerd maritiem beleid. Het directe 
beheer moet worden toegepast op 
wetenschappelijk advies, vrijwillige 
bijdragen aan de regionale organisaties 
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GMB. Er moet worden gespecificeerd 
welke maatregelen uit het EFMZV kunnen 
worden gefinancierd.

voor visserijbeheer, adviesraden en 
concrete acties voor de uitvoering van het 
GMB. Er moet worden gespecificeerd 
welke maatregelen uit het EFMZV kunnen 
worden gefinancierd.

Or. fr

Amendement 103
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22) Het optreden van de Unie moet 
complementair zijn aan dat van de 
lidstaten, of de bedoeling hebben daartoe 
bij te dragen. Om een significante 
toegevoegde waarde te garanderen, moet 
het partnerschap tussen de Commissie en 
de lidstaten worden versterkt middels 
regelingen op grond waarvan verschillende 
soorten partners met volledige 
inachtneming van de institutionele 
bevoegdheden van de lidstaten kunnen 
deelnemen. Er dient specifiek op te worden 
toegezien dat vrouwen en 
minderheidsgroepen adequaat worden 
vertegenwoordigd. Dit partnerschap omvat 
regionale, plaatselijke en andere openbare 
autoriteiten, andere ter zake relevante 
organisaties, met inbegrip van die welke 
verantwoordelijk zijn voor het milieu en 
voor het bevorderen van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, de 
economische en sociale partners en andere 
bevoegde instanties. De partners moeten 
worden betrokken bij de voorbereiding van 
de partnerschapscontracten en bij de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programmering.

22) Het optreden van de Unie moet 
complementair zijn aan dat van de 
lidstaten, of de bedoeling hebben daartoe 
bij te dragen. Om een significante 
toegevoegde waarde te garanderen, moet 
het partnerschap tussen de Commissie en 
de lidstaten worden versterkt middels 
regelingen op grond waarvan verschillende 
soorten partners met volledige 
inachtneming van de institutionele 
bevoegdheden van de lidstaten kunnen 
deelnemen. Er dient specifiek op te worden 
toegezien dat vrouwen en 
minderheidsgroepen adequaat worden 
vertegenwoordigd. Dit partnerschap omvat 
regionale, plaatselijke en andere openbare 
autoriteiten, andere ter zake relevante 
organisaties, met inbegrip van die welke 
verantwoordelijk zijn voor het milieu en 
voor het bevorderen van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, de 
economische en sociale partners op alle 
bestuurlijke niveaus en andere bevoegde 
instanties. De partners moeten worden 
betrokken bij de voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en bij de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programmering.

Or. es
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Amendement 104
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 105
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Motivering

Het is niet mogelijk om slechts een operationeel programma uit te werken, omdat er in meerdere 
EU-lidstaten verschillende visserijgebieden aanwezig zijn.

Amendement 106
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men het 
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de visserij- en de maritieme 
activiteiten verbeteren. Hiertoe moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor een 
leven lang leren, voor samenwerking 
tussen wetenschappers en vissers ter 
bevordering van de kennisverspreiding, en 
voor adviesdiensten om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

(32) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men het 
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de visserij- en de maritieme 
activiteiten verbeteren. Hiertoe moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor een 
leven lang leren, voor de inschakeling van 
jongeren, voor samenwerking tussen 
wetenschappers en vissers ter bevordering 
van de kennisverspreiding, en voor 
adviesdiensten om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 



PE494.851v02-00 12/89 AM\914639NL.doc

NL

marktdeelnemers globaal te verbeteren.

Or. fr

Motivering

Het EFMZV moet de vernieuwing van generaties kunnen ondersteunen, via steun voor de 
inschakeling van jongeren, om zo bij te dragen tot de doelstellingen van het gemeenschappelijk 
strategisch kader om het concurrentievermogen van de visserij- en aquacultuursector te 
versterken. Daarom worden de artikelen 31 en 31 bis respectievelijk gewijzigd en toegevoegd.

Amendement 107
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien de kleinschalige 
kustvissers slechts zwak vertegenwoordigd 
zijn in de sociale dialoog, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend aan 
organisaties die deze dialoog in de 
relevante fora bevorderen.

(34) Aangezien de kleinschalige 
kustvissers net als andere vissers beter 
vertegenwoordigd moeten zijn in de 
sociale dialoog, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
dialoog in de relevante fora bevorderen.

Or. fr

Motivering

Alle vissers uit de Europese visserijsector moeten voldoende vertegenwoordigd zijn in de sociale 
dialoog. Zulke globale benadering is van essentieel belang.

Amendement 108
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

34) Aangezien de kleinschalige kustvissers 
slechts zwak vertegenwoordigd zijn in de 
sociale dialoog, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
dialoog in de relevante fora bevorderen.

34) Aangezien de kleinschalige kustvissers 
en de vissers die zich bezighouden met 
extensieve aquacultuur slechts zwak 
vertegenwoordigd zijn in de sociale 
dialoog, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
dialoog in de relevante fora bevorderen, op 
zowel Europees, nationaal, regionaal als 
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lokaal niveau.

Or. es

Amendement 109
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Gezien de cruciale rol van 
kleinschalige kustvissers in de 
kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die diversifiëring voor deze 
vissers meebrengt, moet het EFMZV de 
diversifiëring bevorderen door steun te 
verlenen voor opleidingen ter verwerving 
van beroepsvaardigheden die nodig zijn 
voor andere dan visserijactiviteiten, en 
door daarnaast steun te verlenen voor het 
opstarten van ondernemingen en voor 
investeringen in het ombouwen van de 
vaartuigen van deze vissers.

(35) Gezien de cruciale rol van 
kleinschalige kustvissers in de 
kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die een ruime 
inzetbaarheid van de verschillende 
beroepen en diversifiëring, zoals bepaald 
in artikel 3, voor deze vissers meebrengt, 
moet het EFMZV de diversifiëring van 
hun activiteiten bevorderen door steun te 
verlenen voor opleidingen ter verwerving 
van de nodige beroepsvaardigheden en 
door daarnaast steun te verlenen voor het 
opstarten van ondernemingen en voor 
investeringen in het ombouwen van de 
vaartuigen van deze vissers.

Or. fr

Motivering

Een ruime inzetbaarheid binnen de visserij biedt kansen die door de Unie te weinig worden 
ondersteund, terwijl zulke ruime inzetbaarheid ondernemingen kan helpen om hun winstmarge te 
vergroten en bij te dragen tot een evenwichtig beheer van de beschikbare bestanden, waarbij zij 
zich volledig aan de visserij kunnen blijven wijden. Tijdens crises kan een ruime inzetbaarheid 
ondernemingen helpen om het hoofd te bieden aan marktschommelingen of schommelingen in de 
beschikbaarheid van de bestanden.

Amendement 110
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Gezien de cruciale rol van (35) Gezien de cruciale rol van 
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kleinschalige kustvissers in de 
kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die diversifiëring voor deze 
vissers meebrengt, moet het EFMZV de 
diversifiëring bevorderen door steun te 
verlenen voor opleidingen ter verwerving 
van beroepsvaardigheden die nodig zijn
voor andere dan visserijactiviteiten, en 
door daarnaast steun te verlenen voor het 
opstarten van ondernemingen en voor 
investeringen in het ombouwen van de 
vaartuigen van deze vissers.

kleinschalige kustvissers in de 
kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die diversifiëring voor deze 
vissers meebrengt, moet het EFMZV de 
diversifiëring bevorderen door steun te 
verlenen voor opleidingen ter verwerving 
van beroepsvaardigheden die nodig zijn 
voor activiteiten die een aanvulling 
vormen op de activiteiten van de 
beroepsvisserij, voor zover zij minder 
inkomsten opleveren dan de uitoefening 
van de beroepsvisserij, en door daarnaast 
steun te verlenen voor het opstarten van 
ondernemingen en voor investeringen in 
het ombouwen van de vaartuigen van deze 
vissers. Bij uitzondering, en rekening 
houdende met het feit dat 
marktdeelnemers die de visserij- en 
aquacultuursector vaarwel willen zeggen, 
moeten worden ondersteund, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor de 
omschakeling naar andere sectoren door 
steun te verlenen voor het opstarten van 
ondernemingen, voor investeringen in het 
ombouwen van vaartuigen en voor 
opleidingen ter verwerving van de 
beroepsvaardigheden die nodig zijn voor 
de desbetreffende sector.

Or. fr

Amendement 111
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35) Gezien de cruciale rol van 
kleinschalige kustvissers in de 
kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die diversifiëring voor deze 
vissers meebrengt, moet het EFMZV de 
diversifiëring bevorderen door steun te 
verlenen voor opleidingen ter verwerving 
van beroepsvaardigheden die nodig zijn 
voor andere dan visserijactiviteiten, en 
door daarnaast steun te verlenen voor het 

35) Gezien de cruciale rol van 
kleinschalige kustvissers in de 
kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die diversifiëring binnen de 
visserij- en ondersteunende activiteiten 
voor deze vissers meebrengt, moet het 
EFMZV de diversifiëring bevorderen door 
steun te verlenen voor opleidingen ter 
verwerving van beroepsvaardigheden die 
nodig zijn voor andere dan hun 
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opstarten van ondernemingen en voor 
investeringen in het ombouwen van de 
vaartuigen van deze vissers.

visserijactiviteiten, en door daarnaast steun 
te verlenen voor het opstarten van 
ondernemingen en voor investeringen in 
het ombouwen van de vaartuigen van deze 
vissers.

Or. es

Amendement 112
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36) Met het oog op de behoeften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid aan 
boord moet uit het EFMZV-steun worden 
verleend voor investeringen in dat verband.

36) Met het oog op de behoeften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid aan 
boord moet uit het EFMZV-steun worden 
verleend voor investeringen in dat verband 
en voor de verbetering van de 
omstandigheden aan boord.

Or. es

Amendement 113
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) De invoering van de systemen voor 
overdraagbare visserijconcessies moet het 
concurrentievermogen van de sector 
verbeteren. Als gevolg daarvan is het 
mogelijk dat buiten de visserijsector 
nieuwe beroepskansen moeten worden 
gecreëerd. Daarom moet het EFMZV in 
visserijgemeenschappen de economische 
bedrijvigheid diversifiëren en banen 
creëren, met name door steun te verlenen 
om ondernemingen op te starten en om 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserijn, aan te passen 
aan andere maritieme activiteiten dan de 
visserij zelf. Toepassing van deze laatste 

Schrappen
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maatregel is op haar plaats aangezien 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserij, niet onder de 
systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies vallen.

Or. es

Amendement 114
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De invoering van de systemen voor 
overdraagbare visserijconcessies moet het 
concurrentievermogen van de sector 
verbeteren. Als gevolg daarvan is het 
mogelijk dat buiten de visserijsector 
nieuwe beroepskansen moeten worden 
gecreëerd. Daarom moet het EFMZV in 
visserijgemeenschappen de economische 
bedrijvigheid diversifiëren en banen 
creëren, met name door steun te verlenen 
om ondernemingen op te starten en om 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserijn, aan te passen 
aan andere maritieme activiteiten dan de 
visserij zelf. Toepassing van deze laatste 
maatregel is op haar plaats aangezien 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserij, niet onder de 
systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies vallen.

(38) De invoering van systemen voor het 
beheer van beroepsvisserijactiviteiten 
moet het concurrentievermogen van de 
sector verbeteren. Daarom moet het 
EFMZV in visserijgemeenschappen de 
economische bedrijvigheid diversifiëren en 
banen creëren en tegelijkertijd het 
opstarten van ondernemingen, de 
inschakeling van nieuwe werknemers in 
de visserijsector en de overdracht van 
ondernemingen aanmoedigen.

Or. fr

Amendement 115
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De invoering van de systemen voor (38) Om van de visserij een sector met een 
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overdraagbare visserijconcessies moet het 
concurrentievermogen van de sector 
verbeteren. Als gevolg daarvan is het 
mogelijk dat buiten de visserijsector 
nieuwe beroepskansen moeten worden 
gecreëerd. Daarom moet het EFMZV in 
visserijgemeenschappen de economische 
bedrijvigheid diversifiëren en banen 
creëren, met name door steun te verlenen 
om ondernemingen op te starten en om
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserijn, aan te passen 
aan andere maritieme activiteiten dan de 
visserij zelf. Toepassing van deze laatste 
maatregel is op haar plaats aangezien 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserij, niet onder de 
systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies vallen.

toekomst te maken, moet het EFMZV in 
visserijgemeenschappen de economische 
bedrijvigheid diversifiëren en banen 
creëren, met name door steun te verlenen 
om ondernemingen op te starten en om
jonge vissers aan te trekken.

Or. fr

Amendement 116
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

41) Het is van het grootste belang 
milieuoverwegingen in het EFMZV te 
integreren en de uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen in het kader 
van het GVB te steunen, met dien 
verstande dat hierbij rekening wordt 
gehouden met de uiteenlopende kenmerken 
van de EU-wateren. Hiertoe dient absoluut 
een geregionaliseerde benadering van 
instandhoudingsmaatregelen te worden 
ontwikkeld door middel van een 
meerjarige benadering van het 
visserijbeheer, waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan het opstellen van 
meerjarenplannen waarin de specifieke 
biologische kenmerken van de 
verschillende soorten en de specificiteit 
van iedere visgrond worden weerspiegeld.
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Or. es

Amendement 117
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 118
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 119
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 120
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

49) Een andere belangrijke manier om de 
inkomsten uit aquacultuur te verhogen, 
bestaat erin waarde aan de betrokken 
producten toe te voegen door de eigen 
productie te verwerken en af te zetten en 
door nieuwe soorten met goede 
marktvooruitzichten te introduceren en zo 
de productie te diversifiëren.

49) Een andere belangrijke manier om de 
inkomsten uit aquacultuur te verhogen, 
bestaat erin waarde aan de betrokken 
producten toe te voegen door de eigen 
productie te verwerken en af te zetten en 
door nieuwe soorten met goede 
marktvooruitzichten die biologisch 
compatibel zijn met bestaande soorten te 
introduceren en zo de productie te 
diversifiëren.

Or. es



PE494.851v02-00 20/89 AM\914639NL.doc

NL

Amendement 121
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 122
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 123
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

56) In visserijgebieden moeten in het kader 
van de door de gemeenschap aangestuurde 
plaatselijke ontwikkeling innovatieve 
benaderingen voor het creëren van groei en 
banen worden gestimuleerd, met name 
door waarde aan visserijproducten toe te 
voegen en de plaatselijke economie te 
diversifiëren naar nieuwe economische 
activiteiten, met inbegrip van de 
bedrijvigheid die samenhangt met 
"blauwe groei" en met maritieme 
sectoren die zich niet met de visserij zelf 
bezighouden.

56) In visserijgebieden moeten in het kader 
van de door de gemeenschap aangestuurde 
plaatselijke ontwikkeling innovatieve 
benaderingen voor het creëren van groei en 
banen worden gestimuleerd, met name 
door waarde aan visserijproducten toe te 
voegen en de plaatselijke economie, daar 
waar nodig, te diversifiëren naar andere 
economische activiteiten binnen de 
visserijsector.

Or. es

Amendement 124
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) In visserijgebieden moeten in het 
kader van de door de gemeenschap 
aangestuurde plaatselijke ontwikkeling 
innovatieve benaderingen voor het creëren 
van groei en banen worden gestimuleerd, 
met name door waarde aan 
visserijproducten toe te voegen en de 
plaatselijke economie te diversifiëren naar 
nieuwe economische activiteiten, met 
inbegrip van de bedrijvigheid die 
samenhangt met "blauwe groei" en met 
maritieme sectoren die zich niet met de 
visserij zelf bezighouden.

(56) In visserij- en aquacultuurgebieden
moeten in het kader van de door de 
gemeenschap aangestuurde plaatselijke 
ontwikkeling innovatieve benaderingen 
voor het creëren van groei en banen 
worden gestimuleerd, met name door 
waarde aan visserij- en 
aquacultuurproducten toe te voegen en de 
plaatselijke economie te diversifiëren naar 
nieuwe economische activiteiten, met 
inbegrip van de bedrijvigheid die 
samenhangt met "blauwe groei" en met 
maritieme sectoren die zich niet met de 
visserij zelf bezighouden, waarbij de 
werkgelegenheid en de visserij- en 
aquacultuurondernemingen in het gebied 
gehandhaafd en ondersteund moeten 
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worden om deze dynamische primaire 
sector aan de kust in stand te houden.

Or. fr

Amendement 125
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 126
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 62
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

62) Producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties moeten prioritair 
steun ontvangen. Zowel de opslagsteun als 
de steun voor productie- en 
afzetprogramma's moet worden voortgezet.

Or. es

Amendement 127
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 128
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Vanwege de in artikel 349 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 

(64) Vanwege de in artikel 349 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie bedoelde specifieke 
handicaps staan de visserijactiviteiten in de 
ultraperifere gebieden van de Europese 
Unie onder druk, met name als gevolg van 
de extra kosten voor de afzet van bepaalde
visserijproducten.

Europese Unie bedoelde specifieke 
handicaps staan de visserijactiviteiten in de 
ultraperifere gebieden van de Europese 
Unie onder druk, met name als gevolg van 
de extra kosten voor de productie, 
verwerking en afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Or. fr

Amendement 129
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Met het oog op handhaving van de 
concurrentiepositie van bepaalde 
visserijproducten uit de ultraperifere 
gebieden van het EU ten opzichte van die 
van soortgelijke producten uit andere 
gebieden van de Europese Unie heeft de 
Europese Unie in1992 maatregelen 
ingevoerd om de extra kosten die de 
visserijsector in dit verband maakt, te 
vergoeden. De maatregelen voor de 
periode 2007 - 2013 zijn vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 791/2007 van de 
Raad. Ter compensatie van de extra kosten 
voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten dient deze steunverlening 
met ingang van 1 januari 2014 te worden 
voortgezet.

(65) Met het oog op handhaving van de 
concurrentiepositie van bepaalde visserij-
en aquacultuurproducten uit de 
ultraperifere gebieden van de EU ten 
opzichte van die van soortgelijke producten 
uit andere gebieden van de Europese Unie 
heeft de Europese Unie in1992
maatregelen ingevoerd om de extra kosten 
die de visserijsector in dit verband maakt, 
te vergoeden. De maatregelen voor de 
periode 2007 - 2013 zijn vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 791/2007 van de 
Raad. Ter compensatie van de extra kosten 
voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten dient deze steunverlening 
met ingang van 1 januari 2014 te worden 
voortgezet. De steun die wordt verstrekt 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
791/2007 van de Raad moet vanaf 1 
januari 2014 worden uitgebreid om de 
extra kosten van de productie, de 
verwerking en de afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten voor de export 
naar de communautaire markt of op de 
plaatselijke markt te vergoeden.

Or. fr

Amendement 130
Patrice Tirolien
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Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Gezien de uiteenlopende 
afzetomstandigheden in de betrokken 
ultraperifere gebieden en de 
schommelingen in de vangsten en de 
visbestanden en in de vraag op de markten, 
dient het aan de betrokken lidstaten te 
worden overgelaten om, binnen de grenzen 
van de totale toewijzing per lidstaat, de 
voor compensatie in aanmerking komende 
visserijproducten, de respectieve 
maximumhoeveelheden en de 
compensatiebedragen vast te stellen.

(66) Gezien de uiteenlopende productie-, 
verwerkings- en afzetomstandigheden voor 
visserij- en aquacultuurproducten in de 
betrokken ultraperifere gebieden en de 
schommelingen in de vangsten en de 
visbestanden en in de vraag op de markten, 
dient het aan de betrokken lidstaten te 
worden overgelaten om, binnen de grenzen 
van de totale toewijzing per lidstaat, de 
voor compensatie in aanmerking komende 
visserij- en aquacultuurproducten of 
categorieën van producten, de respectieve 
maximumhoeveelheden en de 
compensatiebedragen vast te stellen.

Or. fr

Amendement 131
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) De lidstaten moeten het 
compensatiebedrag vaststellen op een 
niveau dat een passende compensatie 
mogelijk maakt van de extra kosten die het 
gevolg zijn van de bijzondere handicaps 
van de ultraperifere gebieden, en met name 
de kosten voor het vervoer van de 
producten naar het Europese continent. 
Om overcompensatie te voorkomen, dient 
het bedrag in verhouding te staan tot de 
extra kosten die middels steun worden 
gecompenseerd, en mag dit bedrag in geen 
geval hoger zijn dan 100 % van de kosten 
voor het vervoer naar het Europese 
continent en andere, bijbehorende kosten. 
Daartoe moet ook rekening worden 
gehouden met andere soorten van 
overheidsmaatregelen die van invloed zijn 

(68) De lidstaten moeten het 
compensatiebedrag vaststellen op een 
niveau dat een passende compensatie 
mogelijk maakt van de extra kosten die het 
gevolg zijn van de bijzondere handicaps 
van de ultraperifere gebieden. Om 
overcompensatie te voorkomen, dient het 
bedrag in verhouding te staan tot de extra 
kosten die middels steun worden 
gecompenseerd, en mag dit bedrag in geen 
geval hoger zijn dan 100 % van de kosten 
voor het vervoer naar het Europese 
continent en andere, bijbehorende kosten. 
Daartoe moet ook rekening worden 
gehouden met andere soorten van 
overheidsmaatregelen die van invloed zijn 
op de hoogte van de extra kosten.
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op de hoogte van de extra kosten.

Or. fr

Motivering

De steun mag de uitwisselingen tussen de ultraperifere gebieden niet beperken.

Amendement 132
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68 bis) Om de instandhouding van de 
visserijactiviteiten in de ultraperifere 
gebieden te ondersteunen, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor de 
vervanging van de hoofd- of hulpmotor 
van visserijvaartuigen, voor de aanleg van 
nieuwe havens, voor de financiering van 
de aanleg en het onderhoud van 
verankerde visaantrekkende 
voorzieningen, van nieuwe 
aanlandingsplaatsen of van nieuwe 
visveilingen. De toegevoegde waarde op 
het vlak van milieubescherming moet een 
belangrijke rol spelen bij de toewijzing 
van deze financiering.

Or. fr

Amendement 133
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68 bis) Gezien de specifieke 
eigenschappen van de ultraperifere 
gebieden zoals bedoeld in artikel 349 
VWEU en gezien de essentiële steun voor 
de economische ontwikkeling van deze 
regio's, en met name van de visserij- en 



AM\914639NL.doc 27/89 PE494.851v02-00

NL

aquacultuuractiviteiten, moet het EFMZV 
specifieke bepalingen bevatten voor de 
steun voor het vervangen van motoren, 
het aanleggen van nieuwe havens, nieuwe 
aanlandingsplaatsen of nieuwe 
visveilingen en voor specifieke 
instrumenten voor het collectieve beheer 
van de visbestanden, zoals verankerde 
visaantrekkende voorzieningen die 
worden gebruikt in het kader van een 
meerjarenprogramma voor het beheer van 
het bestand.

Or. fr

Motivering

Deze nieuwe overweging moet duidelijk maken dat de specifieke aard van de ultraperifere 
gebieden niet enkel belangrijk is voor het POSEI, maar ook leidt tot de aanpassing van andere 
bepalingen van de ontwerpverordening, bijvoorbeeld in de vorm van de toevoeging van 
specifieke maatregelen (zoals visaantrekkende voorzieningen).

Amendement 134
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

79) Om de informatiesystemen die door 
deze sectoren worden gebruikt, met elkaar 
te verbinden, zal waarschijnlijk gebruik 
moeten worden gemaakt van de 
financieringsmechanismen van deze 
sectoren, en dit op een manier die coherent 
is en in overeenstemming met het Verdrag.
Maritieme ruimtelijke ordening en 
geïntegreerd beheer van kustgebieden zijn 
onmisbare instrumenten om de mariene 
gebieden en de kustgebieden duurzaam te 
ontwikkelen en dragen beide bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
ecosysteemgericht beheer en tot de 
ontwikkeling van verbindingen tussen land 
en zee. Deze instrumenten zijn tevens 
belangrijk om de verschillende manieren 
waarop onze kusten, zeeën en oceanen 
worden gebruikt, zo te beheren dat 

79) Om de informatiesystemen die door 
deze sectoren worden gebruikt, met elkaar 
te verbinden, zal waarschijnlijk gebruik 
moeten worden gemaakt van de 
financieringsmechanismen van deze 
sectoren, en dit op een manier die coherent 
is en in overeenstemming met het Verdrag.
Maritieme ruimtelijke ordening en 
geïntegreerd beheer van kustgebieden zijn 
onmisbare instrumenten om de mariene 
gebieden en de kustgebieden duurzaam te 
ontwikkelen en dragen beide bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
ecosysteemgericht beheer en tot de 
ontwikkeling van verbindingen tussen land 
en zee. Deze instrumenten zijn tevens 
belangrijk om de verschillende manieren 
waarop onze kusten, zeeën en oceanen 
worden gebruikt, zo te beheren dat 
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duurzame economische ontwikkeling 
mogelijk wordt en grensoverschrijdende 
investeringen worden gestimuleerd; in het 
kader van de tenuitvoerlegging van de 
Kaderrichtlijn mariene strategie zullen de 
grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten die een impact 
hebben op het mariene milieu nader 
worden omschreven. Voorts moet de 
kennis over de mariene wereld worden 
verbeterd en moet innovatie worden 
gestimuleerd door het verzamelen, het 
gratis delen, het hergebruiken en het 
verspreiden van gegevens over de toestand 
van zeeën en oceanen te vergemakkelijken.

duurzame economische ontwikkeling 
mogelijk wordt en grensoverschrijdende 
investeringen worden gestimuleerd; in het 
kader van de tenuitvoerlegging van de 
Kaderrichtlijn mariene strategie zullen de 
grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten die een impact 
hebben op het mariene milieu nader 
worden omschreven. Voorts moet de 
kennis over de mariene wereld worden 
verbeterd en moet innovatie worden 
gestimuleerd door het verzamelen, het 
gratis delen, het hergebruiken en het 
verspreiden van gegevens over de toestand 
van zeeën en oceanen en die van de 
visgronden te vergemakkelijken en deze 
gegevens ter beschikking van de 
eindgebruikers en het algemene publiek te 
stellen.

Or. es

Amendement 135
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

80) Uit het EFMZV moet ook steun 
worden verleend om de economische groei, 
de werkgelegenheid, de innovatie en het 
concurrentievermogen in de maritieme 
sectoren en kustgebieden te bevorderen.
Het is van bijzonder belang dat wordt 
nagegaan welke regelgevingsvoorschriften 
en lacunes op het gebied van vaardigheden 
de groei in opkomende en 
toekomstgerichte maritieme sectoren 
belemmeren en welke concrete acties ter 
bevordering van investeringen in 
technologische innovatie nodig zijn om het 
economische potentieel van mariene en 
maritieme applicaties te versterken.

80) Uit het EFMZV moet ook steun 
worden verleend om de economische groei, 
de werkgelegenheid, de innovatie en het 
concurrentievermogen in de maritieme 
sectoren en kustgebieden te bevorderen.
Het is van bijzonder belang dat wordt 
nagegaan welke regelgevingsvoorschriften 
en lacunes op het gebied van vaardigheden 
de groei in opkomende en 
toekomstgerichte maritieme sectoren 
belemmeren en welke concrete acties ter 
bevordering van investeringen in 
technologische innovatie nodig zijn om het 
economische potentieel van mariene en 
maritieme applicaties te versterken. De 
lidstaten zien erop toe dat visserij- en 
aquacultuuractiviteiten in speciale 
beschermingszones als bedoeld in artikel 
6 van Richtlijn 92/43/EEG, artikel 4 van 
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Richtlijn 2009/147/EG en artikel 13, lid 4, 
van Richtlijn 2008/56/EG, zodanig 
worden uitgevoerd dat de impact van deze 
activiteiten in die speciale 
beschermingszones beperkt blijft.. De 
ontwikkeling van intensieve 
aquacultuurprojecten die gevolgen voor 
de instandhouding en bescherming van 
deze beschermingszones hebben, wordt in 
deze beschermde gebieden beperkt.

Or. es

Amendement 136
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) Wat technische bijstand betreft, moet 
uit het EFMZV voorbereidende, 
administratieve en technische steun worden 
verleend, alsook steun voor 
voorlichtingsmaatregelen, 
netwerkvorming, evaluaties, audits, studies 
en ervaringsuitwisseling, met als doel de 
uitvoering van de operationele 
programma's te vergemakkelijken en 
innovatieve benaderingen en methoden 
voor een eenvoudige en doorzichtige 
uitvoering te bevorderen. Er moet ook 
technische bijstand worden verleend voor 
het opzetten van een Europees netwerk van 
plaatselijke visserijgroepen die gericht zijn 
op capaciteitsopbouw, 
informatieverspreiding, 
ervaringsuitwisseling en ondersteuning van 
de samenwerking tussen de plaatselijke 
partnerschappen.

(84) Wat technische bijstand betreft, moet 
uit het EFMZV voorbereidende, 
administratieve en technische steun worden 
verleend, alsook steun voor 
voorlichtingsmaatregelen, 
netwerkvorming, evaluaties, audits, studies 
en ervaringsuitwisseling, met als doel de 
uitvoering van de operationele 
programma's te vergemakkelijken en 
innovatieve benaderingen en methoden 
voor een eenvoudige en doorzichtige 
uitvoering te bevorderen, ook in het 
voordeel van de marktdeelnemers en 
vissersorganisaties. Er moet ook 
technische bijstand worden verleend voor 
het opzetten van een Europees netwerk van 
plaatselijke visserijgroepen die gericht zijn 
op capaciteitsopbouw, 
informatieverspreiding, 
ervaringsuitwisseling en ondersteuning van 
de samenwerking tussen de plaatselijke 
partnerschappen.

Or. fr

Amendement 137
Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Overweging 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(93) De voorschriften en procedures inzake 
vastleggingen en betalingen moeten 
worden vereenvoudigd zodat een 
regelmatige cashflow is gewaarborgd. Een 
voorfinanciering van de bijdrage uit het 
EFMZV ten belope van 7% moet de 
uitvoering van het operationele programma 
helpen bespoedigen.

Or. fr

Amendement 138
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 139
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 99
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98) De verantwoordelijkheid voor het 
monitoren van de programma's moet 
worden gedeeld tussen de beheersautoriteit 
en een daartoe ingesteld monitoringcomité. 
Hiertoe moeten de respectieve 
bevoegdheden worden gespecificeerd. 
Voor het monitoren van de programma's 
moet onder meer een jaarlijks 
uitvoeringsverslag worden opgesteld en 
aan de Commissie worden toegezonden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 140
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 100

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(100) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet elke lidstaat beschikken over een 
speciale website of een speciaal webportaal 
met informatie over operationele 
programma's, waaronder lijsten van in het 
kader van elk operationeel programma 
ondersteunde concrete acties. Deze 
informatie moet het publiek in het 
algemeen en de belastingsbetaler in de 
Unie in het bijzonder een redelijk goed, 
tastbaar en concreet idee geven van de 
manier waarop de EU-financiering in het 
kader van het EFMZV wordt besteed. Een 
ander doel van de bekendmaking van ter 
zake relevante gegevens bestaat erin meer 
ruchtbaarheid te geven aan het feit dat EU-
financiering kan worden aangevraagd. Met 
inachtneming van het fundamentele recht 
op bescherming van gegevens en het arrest 
van het Hof in de gevoegde zaken Schecke 
mag echter niet worden geëist dat de naam 
van natuurlijke personen worden 

(100) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet elke lidstaat beschikken over een 
speciale website of een speciaal webportaal 
met informatie over operationele 
programma's, waaronder lijsten van in het 
kader van elk nationaal operationeel 
programma of van de regionale 
operationele programma's ondersteunde 
concrete acties. Deze informatie moet het 
publiek in het algemeen en de 
belastingsbetaler in de Unie in het 
bijzonder een redelijk goed, tastbaar en 
concreet idee geven van de manier waarop 
de EU-financiering in het kader van het 
EFMZV wordt besteed. Een ander doel van 
de bekendmaking van ter zake relevante 
gegevens bestaat erin meer ruchtbaarheid 
te geven aan het feit dat EU-financiering 
kan worden aangevraagd. Met 
inachtneming van het fundamentele recht 
op bescherming van gegevens en het arrest 
van het Hof in de gevoegde zaken Schecke 
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bekendgemaakt. mag echter niet worden geëist dat de 
namen van natuurlijke personen worden 
bekendgemaakt.

Or. fr

Amendement 141
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 100

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(100) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet elke lidstaat beschikken over een 
speciale website of een speciaal webportaal 
met informatie over operationele 
programma's, waaronder lijsten van in het 
kader van elk operationeel programma 
ondersteunde concrete acties. Deze 
informatie moet het publiek in het 
algemeen en de belastingsbetaler in de 
Unie in het bijzonder een redelijk goed, 
tastbaar en concreet idee geven van de 
manier waarop de EU-financiering in het 
kader van het EFMZV wordt besteed. Een 
ander doel van de bekendmaking van ter 
zake relevante gegevens bestaat erin meer 
ruchtbaarheid te geven aan het feit dat EU-
financiering kan worden aangevraagd. Met 
inachtneming van het fundamentele recht 
op bescherming van gegevens en het arrest 
van het Hof in de gevoegde zaken 
Schecke19 mag echter niet worden geëist 
dat de naam van natuurlijke personen 
worden bekendgemaakt.

(100) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet elke lidstaat beschikken over een 
speciale website of een speciaal webportaal 
met informatie over operationele 
programma's, waaronder lijsten van in het 
kader van elk nationaal operationeel 
programma of van de regionale 
operationele programma's ondersteunde 
concrete acties. Deze informatie moet het 
publiek in het algemeen en de 
belastingsbetaler in de Unie in het 
bijzonder een redelijk goed, tastbaar en 
concreet idee geven van de manier waarop 
de EU-financiering in het kader van het 
EFMZV wordt besteed. Een ander doel van 
de bekendmaking van ter zake relevante 
gegevens bestaat erin meer ruchtbaarheid 
te geven aan het feit dat EU-financiering 
kan worden aangevraagd. Met 
inachtneming van het fundamentele recht 
op bescherming van gegevens en het arrest 
van het Hof in de gevoegde zaken Schecke 
mag echter niet worden geëist dat de 
namen van natuurlijke personen worden 
bekendgemaakt.

Or. fr

Amendement 142
Patrice Tirolien
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 143
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) "visserijgebied": een door de lidstaat als 
zodanig aangemerkt gebied aan de kust van 
een zee of een meer of met vijvers of een 
riviermonding, en met een belangrijke 
werkgelegenheid in de visserijsector of de 
aquacultuursector;

5) "visserij- en aquacultuurgebied": een 
door de lidstaat als zodanig aangemerkt 
gebied aan de kust van een zee of een meer 
of met vijvers of een riviermonding, en met 
een belangrijke werkgelegenheid in de 
visserijsector of de aquacultuursector;

Or. fr

Amendement 144
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "visser": een door de lidstaat als zodanig 
erkend persoon die de beroepsvisserij 
uitoefent aan boord van een in bedrijf zijnd 
vissersvaartuig of een door de lidstaat als 
zodanig erkend persoon die beroepsmatig 
mariene organismen oogst zonder vaartuig;

6) "visser": een door de lidstaat als zodanig 
erkend persoon die de beroepsvisserij 
uitoefent aan boord van een in bedrijf zijnd 
vissersvaartuig of een door de lidstaat als 
zodanig erkend persoon die beroepsmatig 
mariene organismen kweekt of oogst 
zonder vaartuig.

Or. es

Amendement 145
Patrice Tirolien
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis) "collectieve projecten": projecten 
van algemeen belang die collectief worden 
uitgevoerd door de marktdeelnemers zelf 
of door producentenorganisaties of 
andere door de lidstaat erkende 
organisaties en die met name gericht zijn 
op:
a) het duurzaam bijdragen tot een beter 
beheer of de instandhouding van 
visbestanden;
b) de bevordering van selectieve 
vangstmethoden of vistuigen en de 
vermindering van de bijvangsten;
c) het opruimen van verloren vistuig op de 
zeebodem ter bestrijding van het probleem 
van spooknetten;
d) de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de veiligheid;
e) het bijdragen tot transparantie van de 
markten in de sector visserij- en 
aquacultuurproducten, zoals 
traceerbaarheid;
f) de verbetering van de kwaliteit en de 
voedselveiligheid;
g) de ontwikkeling, herstructurering of 
verbetering van 
aquacultuurondernemingen;
h) investeringen betreffende 
voorzieningen en infrastructuur voor 
productie, verwerking, afzet en 
afvalverwerking;
i) de verbetering van de 
beroepsvaardigheden en de ontwikkeling 
van nieuwe opleidingsmethoden en -
hulpmiddelen;
j) het bevorderen van partnerschappen 
tussen wetenschappers en actoren in de 
visserijsector;
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k) het opzetten van netwerken, het 
uitwisselen van ervaringen en goede 
praktijken tussen organisaties, ter 
bevordering van gelijkheid van kansen 
voor mannen en vrouwen en andere 
belanghebbenden;
l) de verbetering van het beheer van en de 
controle op de toegangsvoorwaarden voor 
visserijzones, met name door het opstellen 
van lokale beheersplannen door de 
bevoegde nationale autoriteiten;
n) het versterken van de interne en 
externe communicatie van vissers- en 
aquacultuurorganisaties en 
producentenorganisaties.

Or. fr

Amendement 146
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 ter) "vissers- en 
aquacultuurexploitantenorganisaties": 
door de lidstaat erkende 
beroepsorganisaties die de belangen van 
de visserijsector vertegenwoordigen en tot 
doel hebben de toegang tot de bestanden 
en de beroepsvisserij- en 
aquacultuuractiviteiten te beheren, met 
uitzondering van producentenorganisaties 
zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 
nr. … houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector 
visserijproducten en producten van de 
aquacultuur. 

Or. fr

Amendement 147
Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

18) "kleinschalige kustvisserij": de 
activiteit van het verzamelen van in hun 
natuurlijke omgeving levende aquatische 
organismen, of het intentionele gebruik 
van middelen om deze organismen te 
verzamelen of te vangen, aan de kust of in 
aanpalende visgronden in het binnenland
of op zee, met vissersvaartuigen van 
minder dan 15 meter lang, die 
visserijactiviteiten uitvoeren, die worden 
ingezet door zelfstandige vissers of door 
familiebedrijven, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van selectief vistuig en de 
vaartuigen niet langer op zee blijven dan 
36 uur aan een stuk;

Or. es

Amendement 148
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis) "collectieve projecten": 
maatregelen van algemeen belang die 
omvangrijker zijn dan de maatregelen die 
gewoonlijk worden getroffen door 
privéondernemingen, waardoor de steun 
aan vissersorganisaties, 
producentenorganisaties en verenigingen 
van producentenorganisaties en andere 
structuren die een of meerdere takken van 
de visserij- en aquacultuursector 
vertegenwoordigen, de staat, openbare 
instellingen en onderzoeksinstellingen ten 
goede komt;

Or. fr
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Amendement 149
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis) "aquacultuur": de kweek of teelt 
van aquatische organismen, waarbij 
technieken worden gebruikt om de 
aangroei van de betrokken organismen te 
verhogen tot boven de natuurlijke 
capaciteiten van het milieu, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
"extensieve aquacultuur" en "intensieve 
aquacultuur".

Or. es

Amendement 150
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 ter) "systemen voor het beheer van 
beroepsvisserijactiviteiten": collectieve 
mechanismen voor het toekennen van 
visvergunningen voor de beroepsvisserij 
of voor het beheer van de op nationaal, 
regionaal, lokaal of zeegebiedniveau 
ontwikkelde visserijinspanningen voor 
soorten waarvoor wel of geen quota 
gelden binnen de 12-mijlszone of 
daarbuiten. Deze systemen worden 
toegepast door overheidsinstanties of door 
vissersorganisaties

Or. fr

Amendement 151
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bevordering van een evenwichtige en 
inclusieve territoriale ontwikkeling van de 
visserijgebieden;

c) bevordering van een evenwichtige en 
inclusieve territoriale ontwikkeling van de 
visserij- en aquacultuurgebieden;

Or. fr

Amendement 152
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie, en uitbreiding van de maritieme 
economie, onder meer in het kader van de 
matiging van de klimaatverandering.

b) diversifiëring van de visserijactiviteiten 
in de sectoren van de maritieme economie, 
en uitbreiding van de maritieme economie, 
onder meer in het kader van de matiging 
van de klimaatverandering.

Or. es

Amendement 153
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) steun voor vissers die 
geconfronteerd worden met een tijdelijke 
stopzetting van hun activiteiten en met 
conjuncturele verliezen veroorzaakt door 
tijdelijke problemen.

Or. fr

Motivering

Het EFMZV dient bij te dragen tot de schadeloosstelling van vissers die hun activiteiten tijdelijk 
moeten stopzetten en die verliezen lijden ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden van 
buitenaf.
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Amendement 154
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) vernieuwing en modernisering van 
de vissersvloot;

Or. fr

Motivering

Het staat vast dat de Europese vloot veroudert (de helft van de vaartuigen is meer dan 25 jaar 
oud). Die ouderdom veroorzaakt aanzienlijke problemen ten aanzien van de veiligheid aan 
boord en het behoud van het mariene milieu. Het EFMZV dient daarom de vernieuwing van de 
vloot te ondersteunen, onder strikte voorwaarden, door de vervanging van de oude vaartuigen 
door moderne vaartuigen te financieren. Deze investeringen mogen in geen geval leiden tot een 
verhoging van de capaciteit van de vaartuigen.

Amendement 155
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) versterking van het 
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van de visserij, met name van de 
kleinschalige kustvisserij, en verbetering 
van de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden;

b) versterking van het 
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van de visserij, met name van de 
kleinschalige kustvisserij, en verbetering 
van de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden door het 
bevorderen van fatsoenlijk werk waarbij 
de arbeidsomstandigheden op Europees 
en internationaal niveau nauwgezet 
worden nageleefd, van een doeltreffende 
sociale bescherming en van de sociale 
dialoog;

Or. es

Amendement 156
Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) versterking van het 
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van aquacultuurondernemingen, en in het 
bijzonder van kmo's;

b) versterking van het 
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van extensieve aquacultuurondernemingen, 
en in het bijzonder van kmo's;

Or. es

Amendement 157
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) reductie van de impact van de visserij 
op het mariene milieu;

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

Or. en

Amendement 158
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) reductie van de impact van de visserij op 
het mariene milieu;

a) reductie van de impact van de visserij op 
het mariene milieu en bevordering van het 
gebruik van duurzamere vistuigen;

Or. es

Amendement 159
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) het bereiken van een goede 
milieutoestand als bepaald in de 
kaderrichtlijn mariene strategie

Or. en

Amendement 160
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het beschikbaar stellen van 
wetenschappelijke kennis en 
gegevensverzameling;

a) gezien de schaarste aan indicatoren 
van wetenschappelijke aard inzake de 
toestand van de visgronden en de 
schaarste aan indicatoren van 
economische en sociale aard is het 
noodzakelijk om het beschikbaar stellen 
van wetenschappelijke kennis en de 
verzameling van gegevens en indicatoren 
op ecologisch, economisch en sociaal 
gebied te definiëren en stimuleren;

Or. es

Amendement 161
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Investeringssteun wordt beperkt tot:

a) kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen;
b) bedrijven die niet onder voornoemd 
punt a) vallen en minder dan 750 
werknemers of een omzet van minder dan 
200 miljoen euro hebben.
De lidstaten zorgen ervoor dat aan kleine 
en micro-ondernemingen voorrang wordt 
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verleend.
Aanvragen die worden ingediend door de 
volgende marktdeelnemers, komen 
gedurende een vastgestelde periode niet in 
aanmerking voor EFMZV-steun:

Or. es

Amendement 162
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de invoer van vissersvaartuigen;

Or. fr

Amendement 163
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de invoer van vissersvaartuigen;

Or. fr

Amendement 164
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) behalve in de ultraperifere 
gebieden, de bouw van nieuwe 
vissersvaartuigen;
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Or. fr

Amendement 165
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 166
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de experimentele visserij; Schrappen

Or. fr

Amendement 167
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) in afwijking van de regel kunnen 
verankerde visaantrekkende 
voorzieningen in de ultraperifere 
gebieden gefinancierd worden uit hoofde 
van het EFMZV.

Or. fr

Motivering

Om het traditionele model van de kleine kustvaart in stand te houden en tegelijkertijd de 
exploitatie van de pelagische visbestanden mogelijk te maken, zouden verankerde 
visaantrekkende voorzieningen in de ultraperifere gebieden moeten worden gefinancierd.
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Amendement 168
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
4 535 000 000 euro toegewezen voor de 
duurzame ontwikkeling van de visserij, de 
aquacultuur en de aquacultuurgebieden, 
zoals bedoeld in respectievelijk hoofdstuk 
I, hoofdstuk II en hoofdstuk III van titel V.

2. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
een maximum totaalbedrag van 
4 170 000 000 euro toegewezen voor de 
duurzame ontwikkeling van de visserij, de 
aquacultuur en de aquacultuurgebieden, 
zoals bedoeld in respectievelijk hoofdstuk 
I, hoofdstuk II en hoofdstuk III van titel V.

Or. en

Amendement 169
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
477 000 000 euro toegewezen voor in 
artikel 78 bedoelde controle- en 
handhavingsmaatregelen.

3. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
een minimum totaalbedrag van 
600 000 000 euro toegewezen voor in 
artikel 78 bedoelde controle- en 
handhavingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 170
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
358 000 000 euro toegewezen voor in 
artikel 79 bedoelde maatregelen inzake 
gegevensverzameling.

4. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
een minimum totaalbedrag van 
600 000 000 euro toegewezen voor in 
artikel 79 bedoelde maatregelen inzake 
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gegevensverzameling.

Or. en

Amendement 171
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) het aandeel van de kleinschalige 
kustvisserijvloot en de extensieve 
aquacultuur in de vissersvloot;

Or. es

Amendement 172
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 173
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Elke lidstaat stelt een nationaal
operationeel programma of regionale 
operationele programma's waarmee 
uitvoering wordt gegeven aan de EU-
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EFMZV worden gecofinancierd. prioriteiten die uit het EFMZV worden 
gecofinancierd.

Or. fr

Amendement 174
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leidende beginselen voor het operationele 
programma

Leidende beginselen voor de operationele 
programma's

Or. fr

Amendement 175
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen van hun operationele 
programma houden de lidstaten rekening 
met de volgende leidende beginselen:

Bij het opstellen van hun nationale 
operationele programma of regionale 
operationele programma's houden de 
lidstaten rekening met de volgende 
leidende beginselen:

Or. fr

Amendement 176
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen van hun operationele 
programma houden de lidstaten rekening 
met de volgende leidende beginselen:

Bij het opstellen van hun nationale 
operationele programma of regionale 
operationele programma's houden de 
lidstaten rekening met de volgende 
leidende beginselen:
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Or. fr

Amendement 177
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) in voorkomend geval, de 
samenhang van de maatregelen krachtens 
de EU-prioriteiten voor het EFMZV 
waarvan sprake in artikel 38, lid 1 
quinquies, van deze verordening met de 
prioritaire Natura 2000-actiekaders zoals 
bedoeld in artikel 8, lid 4, van de 
[Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake 
de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna].

Or. fr

Amendement 178
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) in voorkomend geval wordt gezorgd 
voor samenhang tussen de in artikel 38, 
lid 1, onder d), van de onderhavige 
verordening vastgestelde EU-prioriteiten 
voor het EFMZV en de prioritaire 
actiekaders voor Natura 2000 zoals 
bedoeld in artikel 8, lid 4, van [Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna], en 
het behalen van een goede milieutoestand 
tegen 2020 zoals gedefinieerd in de 
kaderrichtlijn mariene strategie.

Or. en
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Amendement 179
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van het operationele programma Inhoud van de operationele programma's

Or. fr

Amendement 180
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van het operationele programma Inhoud van de operationele programma's

Or. fr

Amendement 181
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 24 van [Verordening 
(EU) nr. [...] inzake gemeenschappelijke 
bepalingen] bedoelde elementen bevat het
operationele programma:

Naast de in artikel 24 van [Verordening 
(EU) nr. [...] inzake gemeenschappelijke 
bepalingen] bedoelde elementen bevatten 
de operationele programma's:

Or. fr

Amendement 182
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

benadering ten opzichte van innovatie, het 
milieu, met inbegrip van de specifieke 
behoeften van de NATURA 2000-
gebieden, vooral in relatie tot de mogelijke 
impact van de intensieve aquacultuur, en 
de matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in het programma is 
geïntegreerd;

Or. es

Amendement 183
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de voorwaarden die worden gesteld 
met betrekking tot duurzame ontwikkeling 
als ervoor is gekozen om een reeks 
duurzaamheidscriteria te hanteren die 
verder reiken dan de van kracht zijnde 
wetgeving en die na goedkeuring van de 
Commissie recht geven op een toewijzing 
van steun (bijlage I)

Or. fr

Amendement 184
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- een evaluatie van de economische situatie 
van de extensieve en intensieve
aquacultuursector en de sociale en 
economische impact daarvan en van de 
verwerkingssector;

Or. es
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Amendement 185
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het operationele programma omvat de 
methoden voor de berekening van 
vereenvoudigde kosten, extra kosten of 
gederfde inkomsten overeenkomstig artikel 
103, of de methode voor de berekening van 
de compensatie overeenkomstig ter zake 
relevante criteria voor elk van de in artikel 
38, lid 1, bedoelde activiteiten.

2. De operationele programma's omvatten
de methoden voor de berekening van 
vereenvoudigde kosten, extra kosten of 
gederfde inkomsten overeenkomstig artikel 
103, of de methode voor de berekening van 
de compensatie overeenkomstig ter zake 
relevante criteria voor elk van de in artikel 
38, lid 1, bedoelde activiteiten.

Or. fr

Amendement 186
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het operationele programma omvat de 
methoden voor de berekening van 
vereenvoudigde kosten, extra kosten of 
gederfde inkomsten overeenkomstig artikel 
103, of de methode voor de berekening van 
de compensatie overeenkomstig ter zake 
relevante criteria voor elk van de in artikel 
38, lid 1, bedoelde activiteiten.

2. De operationele programma's omvatten
de methoden voor de berekening van 
vereenvoudigde kosten, extra kosten of 
gederfde inkomsten overeenkomstig artikel 
103, of de methode voor de berekening van 
de compensatie overeenkomstig ter zake 
relevante criteria voor elk van de in artikel 
38, lid 1, bedoelde activiteiten.

Or. fr

Amendement 187
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Daarnaast omvat het operationele 
programma een beschrijving van de 

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

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

Or. fr

Amendement 188
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 189
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goedkeuring van de operationele 
programma's

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr



PE494.851v02-00 52/89 AM\914639NL.doc

NL

Amendement 190
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie keurt de operationele 
programma's goed middels een 
uitvoeringshandeling.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 191
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijziging van de operationele 
programma's

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 192
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie keurt de wijziging van 
operationele programma's goed middels 
een uitvoeringshandeling.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie).

Or. fr

Amendement 193
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen in het licht van de 
nieuwe prioriteiten die in het in de tweede 
alinea van dit lid bedoelde besluit zijn 
vastgesteld, uiterlijk op 31 oktober van het 
jaar vóór het betrokken uitvoeringsjaar bij 
de Commissie de wijziging van het
operationele programma in.

De lidstaten dienen in het licht van de 
nieuwe prioriteiten die in het in de tweede 
alinea van dit lid bedoelde besluit zijn 
vastgesteld, uiterlijk op 31 oktober van het 
jaar vóór het betrokken uitvoeringsjaar bij 
de Commissie de wijziging van de 
operationele programma's in.

Or. fr

Amendement 194
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Actieplan voor de ambachtelijke 

kustvisserij
1. De lidstaten voegen een actieplan voor 
de ambachtelijke kustvisserij bij hun 
werkprogramma. Dit actieplan bevat een 
strategie voor de ontwikkeling, het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ambachtelijke 
kustvisserij, die aansluit op de 
doelstellingen van de onderhavige 
verordening en [GVB-verordening].
2. De Commissie keurt het in lid 1 
vermelde actieplan goed samen met het 
werkprogramma, zoals bepaald in artikel 
21.

Or. fr

Motivering

De ambachtelijke kustvisserij is van fundamenteel belang voor de vitaliteit van de kustgebieden. 
Het EFMZV dient daarom de ontwikkeling, het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
die visserij te ondersteunen. De rapporteur stelt voor dat elke lidstaat een actieprogramma 
toevoegt aan zijn werkprogramma, waarin de in dat kader getroffen maatregelen worden 
uiteengezet.
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Amendement 195
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om innovatie in de visserij te 
stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor projecten die gericht 
zijn op de ontwikkeling of de invoering 
van ten opzichte van de stand van de 
techniek nieuwe of substantieel verbeterde 
producten en nieuwe of verbeterde 
processen en beheers- en 
organisatiesystemen.

1. Om innovatie in de visserij te 
stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor projecten, mits zij 
bijdragen tot de uitvoering van de 
artikelen 2 en 3, onder a), van de [GVB-
verordening], die gericht zijn op de 
ontwikkeling of de invoering van ten 
opzichte van de stand van de techniek 
nieuwe of substantieel verbeterde 
producten en nieuwe of verbeterde 
processen en beheers- en 
organisatiesystemen.

Or. en

Amendement 196
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om innovatie in de visserij te 
stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor projecten die gericht 
zijn op de ontwikkeling of de invoering 
van ten opzichte van de stand van de 
techniek nieuwe of substantieel verbeterde 
producten en nieuwe of verbeterde 
processen en beheers- en 
organisatiesystemen.

1. Om innovatie in de visserij te 
stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor projecten die gericht 
zijn op:
- de ontwikkeling of de invoering van ten 
opzichte van de stand van de techniek 
nieuwe of substantieel verbeterde 
producten en nieuwe of verbeterde 
processen en beheers- en 
organisatiesystemen.

- het bevorderen van de verspreiding en de 
economische en commerciële aanwending 
van de resultaten van het onderzoek en de 
ontwikkeling.

Or. fr
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Motivering

De in de Europa 2020-strategie vastgestelde doelstellingen moeten in het EFMZV kunnen 
worden opgenomen, met name het verbeteren van de omstandigheden voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie.

Amendement 197
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) voor de inschakeling van jongeren 
in het beroep via steun voor jongeren die 
aan de slag gaan in de kleine kustvisserij 
en voor de vernieuwing van de generaties, 
met name in de vorm van voorzieningen 
voor de overdracht van ondernemingen.

Or. fr

Amendement 198
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
De inschakeling van jongeren bevorderen
1. Om de vernieuwing van de generaties 
van werknemers te garanderen, het 
behoud en de overdracht van de 
technische en wetenschappelijke kennis 
inzake visserijactiviteiten te verzekeren en 
het scheppen en in stand houden van 
banen in de visserij aan te moedigen, kan 
uit het EFMZV steun worden verleend 
voor individuele subsidies aan vissers die 
jonger zijn dan 40 jaar:
2. De in lid 1 bedoelde steun wordt aan 
beginnende producenten verleend op 
voorwaarde dat deze:
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a) over voldoende beroepsvaardigheden 
en deskundigheid beschikken;
b) voor het eerst een micro- of kleine 
aquacultuuronderneming opzetten als 
hoofd van een dergelijke onderneming;
c) een bedrijfsplan voor de ontwikkeling 
van hun aquacultuuractiviteiten indienen;
d) de vangstmogelijkheden bezitten die 
nodig zijn voor het uitvoeren van hun 
activiteit.
3. Beginnende vissers komen voor de 
verwerving van de nodige 
beroepsvaardigheden in aanmerking voor 
in artikel 31, lid 1, onder a), bedoelde 
steun.

Or. fr

Amendement 199
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Sociale inclusie bevorderen

1. Om het ondernemerschap in de visserij 
te stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor het opzetten van 
vissersbedrijven door beginnende 
exploitanten. Deze maatregel is erop 
gericht de vernieuwing van de generaties 
van werknemers te garanderen, het 
behoud en de overdracht van de 
technische en wetenschappelijke kennis 
inzake visserijactiviteiten te verzekeren en 
het scheppen en in stand houden van 
banen in de visserij aan te moedigen, 
waarvoor in het EFMZV wordt voorzien 
in:
a) individuele subsidies aan vissers die 
jonger zijn dan 40 jaar en die kunnen 
aantonen dat zij gedurende ten minste vijf 
jaar als visser hebben gewerkt, of een 
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gelijkwaardige beroepsopleiding hebben 
genoten, en die voor het eerst de 
gedeeltelijke of volledige eigendom 
verwerven van een voor de zeevisserij 
uitgerust vaartuig van ruwweg minder 
dan 12 meter lang dat tussen 5 en 30 jaar 
oud is. Deze subsidie bedraagt ten hoogste 
15% van de kosten voor de verwerving 
van de eigendom met een maximum van 
50.000 EUR.
b) technische, juridische en financiële 
begeleiding bij het opstarten of 
overnemen van een onderneming voor 
projecten voor het ontwikkelen en bouwen 
van vaartuigen. Beginnende vissers 
komen voor de verwerving van de nodige 
beroepsvaardigheden in aanmerking voor 
in artikel 29 bedoelde steun.
c) sponsoringovereenkomsten tussen een 
ondernemer die uit het beroep stapt en 
een jonge visser die de onderneming wil 
overnemen. Deze sponsoring heeft 
betrekking op de overdracht van kennis 
en instrumenten gedurende een periode 
van 3 tot 5 jaar.
2) De in lid 1 bedoelde steun wordt aan 
beginnende vissers verleend op 
voorwaarde dat deze:
a) over voldoende beroepsvaardigheden 
en deskundigheid beschikken;
b) voor het eerst een micro- of kleine 
aquacultuuronderneming opzetten als 
hoofd van een dergelijke onderneming;
c) een bedrijfsplan voor de ontwikkeling 
van hun aquacultuuractiviteiten indienen;
d) over de nodige visvergunningen 
beschikken om hun activiteit te kunnen 
uitoefenen.
3) De in lid 1, onder c), bedoelde steun 
wordt niet verleend wanneer de 
betrokkenen rechtstreekse verwanten zijn. 

Or. fr
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Amendement 200
Alain Cadec

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Om de werkgelegenheidcreatie te 
bevorderen, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor het opstarten van 
ondernemingen in de visserijsector en het 
uitwerken van aanvullende activiteiten die 
verband houden met de visserij.

Or. fr

Motivering

Het EFMZV heeft tot doel structurele steun te bieden aan de visserijsector, om het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid van de sector te versterken. De diversificatie van de 
visserijactiviteiten in andere sectoren druist in tegen dat doel. Het is daarentegen de bedoeling 
om het opstarten van ondernemingen in de visserijsector aan te moedigen en om de mogelijkheid 
te bieden om aanvullende activiteiten uit te werken die verband houden met de visserij.

Amendement 201
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aanpassen van kleinschalige 
kustvisserijvaartuigen om deze inzetklaar 
te maken voor activiteiten buiten de 
visserijsector.

Schrappen

Or. es

Amendement 202
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het EFMZV kan bijdragen tot de 
individuele subsidies voor vissers jonger 
dan 40 jaar die minstens vijf jaar als 
visser gewerkt hebben of een equivalente 
beroepsopleiding genoten hebben en die 
voor het eerst volledig of gedeeltelijk 
eigenaar worden van een vaartuig voor de 
ambachtelijke kustvisserij.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de leefbaarheid van de visserijactiviteiten, moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor de toegang van jonge vissers tot een vaartuig waarvan zij eigenaar zijn, net zoals 
in het huidige EVF.

Amendement 203
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Investeringen voor de vernieuwing van de 

vloot
1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in nieuwe 
vissersvaartuigen, nieuw aangekocht of 
tweedehands, ter compensatie van de 
vernietiging van verouderde vaartuigen of 
de aanpassing van die vaartuigen aan 
andere activiteiten dan de visserij zelf.
2. De steun wordt verleend aan eigenaren 
van vissersvaartuigen.
3. De steun moet bijdragen tot de 
veiligheid aan boord, de energie-
efficiëntie en de selectiviteit van het 
vistuig. Hij mag niet leiden tot een 
verhoging van de vangstcapaciteit.
4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 150 gedelegeerde 
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handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de criteria op basis waarvan bepaald 
wordt of vaartuigen verouderd zijn 
krachtens lid 1.

Or. fr

Motivering

Het staat vast dat de Europese vloot veroudert (de helft van de vaartuigen is meer dan 25 jaar 
oud). Die ouderdom veroorzaakt aanzienlijke problemen ten aanzien van de veiligheid aan 
boord en het behoud van het mariene milieu. Het EFMZV dient daarom de vernieuwing van de 
vloot te ondersteunen, onder strikte voorwaarden, door de vervanging van de oude vaartuigen 
door moderne vaartuigen te financieren. Deze investeringen mogen in geen geval leiden tot een 
verhoging van de visserijcapaciteit.

Amendement 204
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Steun voor systemen van overdraagbare 
visserijconcessies in het kader van het 
GVB
1. Teneinde in het kader van artikel 27 
van [GVB-verordening] systemen van 
overdraagbare visserijconcessies vast te 
stellen of te wijzigen, kan uit het EFMZV 
steun worden verleend voor:
a) het ontwerpen en ontwikkelen van de 
technische en administratieve 
instrumenten die nodig zijn voor het 
opzetten of voor de werking van een 
systeem van overdraagbare 
visserijconcessies;
b) de participatie van de belanghebbende 
partijen bij het ontwerpen en ontwikkelen 
van systemen van overdraagbare
visserijconcessies;
c) de monitoring en de evaluatie van 
systemen van overdraagbare 
visserijconcessies;



AM\914639NL.doc 61/89 PE494.851v02-00

NL

d) het beheer van systemen van 
overdraagbare visserijconcessies.
2. De in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend aan 
overheidsinstanties. De in lid 1, onder d), 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steun wordt verleend aan 
overheidsinstanties, natuurlijke of 
rechtspersonen en erkende 
producentenorganisaties die betrokken 
zijn bij het collectieve beheer van 
samengevoegde overdraagbare 
visserijconcessies zoals bedoeld in artikel 
28, lid 4, van [GVB-verordening].

Or. fr

Motivering

De rapporteur is tegen de invoering van overdraagbare visserijconcessies. Deze maatregel zou 
leiden tot de monetarisatie van de visserijrechten en zou de ambachtelijke kustvisserij in gevaar 
brengen.

Amendement 205
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun voor systemen van overdraagbare 
visserijconcessies in het kader van het 
GVB

Steun voor de toepassing van systemen 
voor het beheer van 
beroepsvisserijactiviteiten

Or. fr

Amendement 206
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun voor systemen van overdraagbare 
visserijconcessies in het kader van het 
GVB

Steun voor systemen die kansen in de 
visserij bevorderen 
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Or. es

Amendement 207
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde in het kader van artikel 27 
van [GVB-verordening] systemen van 
overdraagbare visserijconcessies vast te 
stellen of te wijzigen, kan uit het EFMZV 
steun worden verleend voor:

1. Ten einde systemen voor het beheer van 
visserijactiviteiten vast te stellen of te 
wijzigen met het oog op de ontwikkeling 
van een redelijk en duurzaam gebruik van 
de bestanden, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor:

Or. fr

Amendement 208
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het ontwerpen en ontwikkelen van de 
technische en administratieve instrumenten 
die nodig zijn voor het opzetten of voor de 
werking van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies;

a) het ontwerpen en ontwikkelen van de 
technische en administratieve instrumenten 
die nodig zijn voor het opzetten of voor de 
werking van een systeem voor het beheer 
van beroepsvisserijactiviteiten;

Or. fr

Amendement 209
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het ontwerpen en ontwikkelen van de 
technische en administratieve instrumenten 
die nodig zijn voor het opzetten of voor de 
werking van een systeem van 

a) het ontwerpen en ontwikkelen van de 
technische en administratieve instrumenten 
die nodig zijn voor het opzetten en voor de 
werking van systemen voor het verlenen 
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overdraagbare visserijconcessies; van preferentiële toegang tot 
visserijhulpbronnen aan de meest 
duurzame exploitaties;

Or. es

Amendement 210
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de participatie van de belanghebbende 
partijen bij het ontwerpen en ontwikkelen 
van systemen van overdraagbare 
visserijconcessies;

b) de participatie van de belanghebbende 
partijen bij het ontwerpen en ontwikkelen 
van systemen voor het beheer van 
visserijactiviteiten;

Or. fr

Amendement 211
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de monitoring en de evaluatie van 
systemen van overdraagbare 
visserijconcessies;

c) de monitoring en de evaluatie van deze 
systemen;

Or. fr

Amendement 212
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het beheer van systemen van 
overdraagbare visserijconcessies.

d) het beheer van deze systemen.

Or. fr
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Amendement 213
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend aan 
overheidsinstanties. De in lid 1, onder d), 
van het onderhavige artikel bedoelde steun 
wordt verleend aan overheidsinstanties, 
natuurlijke of rechtspersonen en erkende 
producentenorganisaties die betrokken 
zijn bij het collectieve beheer van 
samengevoegde overdraagbare 
visserijconcessies zoals bedoeld in artikel 
28, lid 4, van [GVB-verordening].

2. De in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde 
steun wordt verleend aan 
overheidsinstanties of door de lidstaten 
erkende organisaties van beroepsvissers. 
De in lid 1, onder d), van het onderhavige 
artikel bedoelde steun wordt verleend aan 
overheidsinstanties, natuurlijke of 
rechtspersonen en erkende organisaties 
van beroepsvissers die betrokken zijn bij 
het collectieve beheer.

Or. fr

Amendement 214
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt slechts
verleend aan overheidsinstanties.

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
verleend aan overheidsinstanties, 
natuurlijke of rechtspersonen, erkende 
vissersorganisaties of 
producentenorganisaties die betrokken 
zijn bij de uitvoering van de 
instandhoudingsmaatregelen in het kader 
van het GVB.

Or. fr

Amendement 215
Younous Omarjee

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

Artikel 35 bis
Overheidssteun voor de definitieve 
beëindiging van visserijactiviteiten

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de financiering van de 
definitieve beëindiging van de 
visserijactiviteiten van vissersvaartuigen 
voor zover dat gebeurt in het kader van 
een meerjarig programma zoals bepaald 
in het artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
… inzake het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. De definitieve beëindiging 
van de visserijactiviteiten van een 
vissersvaartuig kan uitsluitend worden 
bereikt door:
a) het vissersvaartuig te slopen;
b) het een nieuwe functie buiten de 
visserijsector te geven, onder de vlag van 
een lidstaat en voor andere activiteiten 
dan visserij geregistreerd in de 
Gemeenschap;
c) het een nieuwe functie te geven met het 
oog op het aanleggen van kunstmatige 
riffen. De lidstaten zien erop toe dat er 
een milieueffectbeoordeling wordt 
uitgevoerd voor deze activiteiten.
2. De aan de eigenaars van 
vissersvaartuigen uitgekeerde 
overheidssteun voor de definitieve 
beëindiging van de visserijactiviteit heeft 
betrekking op de vangstcapaciteit van het 
vaartuig en, in voorkomend geval, op de 
bijbehorende visvergunningen.
3. De Commissie bepaalt middels een 
uitvoeringshandeling de voorwaarden 
voor de uitvoering van dit artikel.

Or. fr

Amendement 216
Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 ter
Overheidssteun voor de tijdelijke 
stillegging van visserijactiviteiten

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de financiering van 
steunmaatregelen voor de tijdelijke 
stillegging van de visserijactiviteiten aan 
vissers en eigenaars van 
vissersvaartuigen, voor zover dat gebeurt 
in het kader van een meerjarig 
programma zoals bepaald in het artikel 9 
van Verordening (EU) nr. … inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.
2. Voor de toekenning van uitkeringen of 
betalingen op grond van dit artikel wordt 
geen rekening gehouden met stilleggingen 
die elk seizoen plaatsvinden.
3. De Commissie bepaalt middels een 
uitvoeringshandeling de voorwaarden 
voor de uitvoering van dit artikel.

Or. fr

Amendement 217
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het beheren, herstellen en monitoren van 
NATURA 2000-sites overeenkomstig 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, overeenkomstig Richtlijn 
2009/147/EG van Europees Parlement en 
de Raad inzake het behoud van de 
vogelstand, en overeenkomstig de 
prioritaire actiekaders die zijn vastgesteld 
op grond van Richtlijn 92/43/EEG;

d) het identificeren, selecteren, aanwijzen,
beheren, herstellen en monitoren van 
NATURA 2000-gebieden overeenkomstig 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, overeenkomstig Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad inzake het behoud van de 
vogelstand, en overeenkomstig de 
prioritaire actiekaders die zijn vastgesteld 
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op grond van Richtlijn 92/43/EEG;

Or. en

Amendement 218
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het beheren, herstellen en monitoren van 
beschermde mariene gebieden met het oog 
op de tenuitvoerlegging van de in artikel 
13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad bedoelde 
ruimtelijke beschermingsmaatregelen;

e) het identificeren, selecteren, aanwijzen, 
beheren, herstellen en monitoren van 
beschermde mariene gebieden met het oog 
op de tenuitvoerlegging van de in artikel 
13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad bedoelde 
ruimtelijke beschermingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 219
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het EFMZV dient onderzoek te 
bevorderen naar visserijpraktijken, 
vistuig, voorraadbeoordeling en de impact 
van visserijactiviteiten op het ecosysteem, 
waarvan het doel is de schadelijke 
effecten van de visserij op mariene 
soorten en habitats tot een minimum te 
beperken of te vermijden.

Or. en

Amendement 220
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vervanging of modernisering van 
hoofd- en hulpmotoren om de uitstoot van 
verontreinigende stoffen of 
broeikasgassen te verminderen en de 
energie-efficiëntie van de vaartuigen te 
verbeteren zonder hun capaciteit te 
verhogen;

Or. fr

Motivering

Uit het EFMZV moet steun worden verleend voor het vervangen en moderniseren van motoren. 
Deze investeringen mogen in geen geval leiden tot een verhoging van de capaciteit van de 
vaartuigen.

Amendement 221
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steunverlening mag niet bijdragen 
tot de vervanging of de modernisering van 
hoofd- of hulpmotoren. De steun wordt 
slechts verleend aan eigenaren van 
vissersvaartuigen en gedurende de 
programmeringsperiode mag slechts een 
keer steun worden verleend voor een 
bepaald vissersvaartuig.

2. De steun wordt slechts verleend aan 
eigenaren van vissersvaartuigen en 
gedurende de programmeringsperiode mag 
slechts een keer steun worden verleend 
voor een bepaald vissersvaartuig.

Or. fr

Motivering

Uit het EFMZV moet steun worden verleend voor het vervangen en moderniseren van motoren. 
Deze investeringen mogen in geen geval leiden tot een verhoging van de capaciteit van de 
vaartuigen.

Amendement 222
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steunverlening mag niet bijdragen tot 
de vervanging of de modernisering van 
hoofd- of hulpmotoren. De steun wordt 
slechts verleend aan eigenaren van 
vissersvaartuigen en gedurende de 
programmeringsperiode mag slechts een 
keer steun worden verleend voor een 
bepaald vissersvaartuig.

2. De steunverlening mag niet bijdragen tot 
de vervanging of de modernisering van 
hoofd- of hulpmotoren, tenzij die de 
veiligheid verbeteren, zoals in het geval 
van hulpvaartuigen in de sector van de 
schelp- en schaaldieren. De steun wordt 
slechts verleend aan eigenaren van 
vissersvaartuigen en gedurende de 
programmeringsperiode mag slechts een 
keer steun worden verleend voor een 
bepaald vissersvaartuig.

Or. es

Amendement 223
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productkwaliteit en gebruik van 
ongewenste vangsten

Kwaliteit van producten uit de zee 

Or. fr

Amendement 224
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de kwaliteit van de gevangen vis te 
verbeteren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor daarop gerichte 
investeringen aan boord.

1. Om de kwaliteit van de 
visserijproducten te verbeteren, kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
daarop gerichte investeringen aan boord.

Or. fr

Amendement 225
Patrice Tirolien
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om de afzet van producten met een 
beperkte handelswaarde te ondersteunen, 
kan uit het EFMZV steun worden 
verleend voor sensibiliseringscampagnes 
over visserijproducten die weinig bekend 
zijn bij de consument

Or. fr

Amendement 226
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om het gebruik van ongewenste 
vangsten te verbeteren, kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
investeringen aan boord die tot doel 
hebben ongewenste vangsten van 
commerciële bestanden optimaal te 
gebruiken en de onvoldoende gebruikte 
delen van de gevangen vis te valoriseren 
overeenkomstig artikel 15 van [GVB-
verordening] en artikel 8, onder b), van 
[Verordening (EU) nr. inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en 
aquacultuurproducten].

Schrappen

Or. fr

Amendement 227
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende de programmeringsperiode Schrappen
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mag op grond van dit artikel slechts één 
keer steun worden verleend voor een 
bepaald vissersvaartuig of een bepaalde 
begunstigde.

Or. fr

Amendement 228
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde steun wordt slechts 
verleend aan eigenaren van een EU-
vissersvaartuig dat in de twee jaar 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de aanvraag gedurende ten minste 60 
dagen visserijactiviteiten op zee heeft 
verricht.

4. De in lid 1 bedoelde steun wordt
verleend aan eigenaren van een EU-
vissersvaartuig dat in de twee jaar 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de aanvraag gedurende ten minste 60 
dagen visserijactiviteiten op zee heeft 
verricht, tenzij de lidstaat heeft voorzien in 
een uitzondering voor beginnende vissers;

Or. fr

Amendement 229
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in lid 2 bedoelde steun kan 
worden verleend aan 
producentenorganisaties of 
beroepsorganisaties in het kader van 
collectieve projecten.

Or. fr

Amendement 230
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
Onderling stabilisatiefonds voor 

dierenziekten, besmettingen, diffuse 
verontreiniging, milieuongevallen en 
uitzonderlijke weersomstandigheden

1. De lidstaten kunnen via financiële 
bijdragen aan erkende onderlinge 
stabilisatiefondsen voorzien in betalingen 
aan vissers om hen te vergoeden voor 
economische schade ten gevolge van 
uitbraken van dierenziekten, 
besmettingen, milieuongevallen, door de 
overheid erkende diffuse verontreiniging 
of uitzonderlijke weersomstandigheden 
Daartoe kan er uit het EFMZV steun 
worden verleend via financiële bijdragen 
aan onderlinge stabilisatiefondsen om 
vissers een vergoeding te kunnen betalen 
voor economische schade geleden ten 
gevolge van uitbraken van dierenziekten, 
besmettingen, diffuse verontreiniging, 
milieuongevallen en uitzonderlijke 
weersomstandigheden.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder:
a) "onderlinge stabilisatiefondsen": een 
door de lidstaat overeenkomstig haar 
nationaal recht erkend systeem waarmee 
de aangesloten vissers zich kunnen 
verzekeren en schadevergoedingen 
uitbetaald kunnen krijgen wanneer zij 
economische schade lijden ten gevolge 
van uitbraken van dierenziekten, 
besmettingen, milieuongevallen, door de 
overheid erkende diffuse verontreiniging 
of uitzonderlijke weersomstandigheden.
b) "milieuongeval": een specifiek voorval 
van verontreiniging, besmetting of 
degradatie van de kwaliteit van het milieu 
als gevolg van een specifieke gebeurtenis, 
met een beperkte geografische uitwerking. 
Hieronder vallen geen algemene 
milieurisico's die niet het gevolg zijn van 
een specifieke gebeurtenis, zoals 
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klimaatverandering.
c) "door de overheid erkende diffuse 
verontreiniging": alle verontreiniging 
waarvan de oorsprong niet kan worden 
teruggebracht tot een bepaald punt maar 
die afkomstig is van een aantal niet te 
noemen punten, die verspreid is over een 
aanzienlijke oppervlakte en die door de 
overheidsinstanties van de lidstaat is 
erkend.
d) "uitzonderlijke 
weersomstandigheden": 
weersomstandigheden die nadelig zijn 
voor de uitoefening van de activiteit of 
natuurrampen die het resultaat zijn van 
zulke omstandigheden.
3. De Commissie bepaalt middels een 
uitvoeringshandeling de voorwaarden 
voor de uitvoering van dit artikel.

Or. fr

Motivering

Er wordt voorgesteld om de visserij de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de 
oprichting van onderlinge stabilisatiefondsen op basis van hetgeen wordt voorgesteld in het 
ontwerp van de ELFPO-verordening.

Amendement 231
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen ter 
verbetering van de infrastructuur van 
vissershavens, aanlandingsplaatsen en 
visveilingen. De investeringen hebben met 
name betrekking op:
a) de verbetering van de kwaliteit en de 
versheid van de aangelande producten;
b) de verbetering van de aanlandings-, 
verwerkings-, opslag- en 
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verkoopomstandigheden op de visveiling;
c) maatregelen om ongewenste vangsten 
te beperken en maatregelen om 
aangelande ongewenste vangsten uit 
commerciële bestanden optimaal te 
gebruiken en de onvoldoende gebruikte 
delen van de gevangen vis te valoriseren;
d) energie-efficiëntie;
e) milieubescherming, met name de 
verzameling, opslag en verwerking van 
afval en zwerfvuil op zee;
f) de verbetering van de veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden;
g) de bevoorrading met brandstof, ijs, 
water en elektriciteit;
h) de voorzieningen voor onderhoud en 
reparatie van vissersvaartuigen;
i) de bouw, modernisering en uitbreiding 
van kaden met het oog op een grotere 
veiligheid bij het laden of lossen;
j) het geautomatiseerd beheer van 
visserijactiviteiten;
k) het onderbrengen van vissershavens, 
aanlandingsplaatsen en visveilingen in 
netwerken.

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor om de investeringen van het EFMZV in havens uit te breiden, gezien 
hun strategische belang voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de 
visserijactiviteiten en de kustgebieden.

Amendement 232
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 42 bis
Steun voor de tijdelijke beëindiging van 
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visserijactiviteiten
1. Het EFMZV kan in de volgende 
gevallen bijdragen tot de financiering van 
steunmaatregelen voor de tijdelijke 
beëindiging van de visserijactiviteiten aan 
vissers en eigenaren van 
vissersvaartuigen:
a) in het kader van een meerjarenplan 
zoals bepaald in artikel 9 van [GVB-
verordening];
b) wanneer de door de Commissie 
aangenomen noodmaatregelen waarvan 
sprake in artikel 13 van [GVB-
verordening] worden toegepast;
c) tijdens overeenkomstig [GVB-
verordening] vastgestelde biologische 
rustperiodes;
d) wanneer de maatregelen waarvan 
sprake in artikel 39 worden toegepast, 
tijdens de periode waarin de motoren 
vervangen worden.
2. Voor de toekenning van uitkeringen of 
betalingen op grond van dit artikel wordt 
geen rekening gehouden met stilleggingen 
die elk seizoen plaatsvinden.
3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 150 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om de 
uitvoeringsbepalingen van dit artikel vast 
te stellen.

Or. fr

Motivering

Uit het EFMZV moet steun worden verleend aan vissers die met een tijdelijke stopzetting van 
hun activiteiten geconfronteerd worden, met name ten gevolge van de toepassing van 
noodmaatregelen of de biologische rustperiodes die zijn vastgelegd in de basisverordening.

Amendement 233
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om aquacultuurmethoden met een groot 
groeipotentieel te bevorderen, kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
investeringen in de ontwikkeling van 
offshore aquacultuur en non-food 
aquacultuur.

1. Om aquacultuurmethoden met een groot 
groeipotentieel te bevorderen, kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
investeringen in de ontwikkeling van 
offshore aquacultuur en non-food 
aquacultuur. Voor de offschore 
aquacultuur worden gebieden die buiten 
de binnenwateren liggen en die worden 
afgebakend door de basislijnen die aan de 
extensieve aquacultuur, de kleinschalige 
visserij en de visserij op schelp- en 
schaaldieren zijn voorbehouden, als 
kweekgebieden aangemerkt;

Or. es

Amendement 234
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het afbakenen en in kaart brengen van 
gebieden die het best geschikt zijn voor de 
ontwikkeling van aquacultuur, in 
voorkomend geval met inachtneming van 
processen voor maritieme ruimtelijke 
ordening;

a) het afbakenen en in kaart brengen van 
gebieden die het best geschikt zijn voor de 
ontwikkeling van aquacultuur, in 
voorkomend geval met inachtneming van 
processen voor maritieme ruimtelijke 
ordening, waarbij de kweekgebieden die 
zijn bedoeld voor de traditionele 
extensieve aquacultuur worden behouden 
en gebruik wordt gemaakt van de huidige 
productiegebieden en de omliggende 
beschermingszone;

Or. es

Amendement 235
Ana Miranda

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

1. Om het ondernemerschap in de 
aquacultuur te stimuleren, kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor het 
opzetten van aquacultuurbedrijven door 
beginnende exploitanten.

1. Om het ondernemerschap in de 
aquacultuur te stimuleren, kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor het 
opzetten van aquacultuurbedrijven door 
kleine en middelgrote exploitanten om met 
name de extensieve aquacultuur te 
stimuleren.

Or. es

Amendement 236
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden
verleend door de voorbereiding en de 
uitvoering van productie- en 
afzetprogramma's zoals bedoeld in artikel 
32 van [Verordening (EU) nr. inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en 
aquacultuurproducten].

1. Uit het EFMZV wordt steun verleend 
door de voorbereiding en de uitvoering van 
productie- en afzetprogramma's zoals 
bedoeld in artikel 32 van [Verordening 
(EU) nr. inzake de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten].

Or. fr

Motivering

De voorbereiding en de uitvoering van productie- en afzetprogramma's zijn sleutelmaatregelen 
van de GMO waaraan steun moet worden verleend uit het EFMZV.

Amendement 237
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1 – letter c – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1% in 2014. Schrappen

Or. fr
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Motivering

De geleidelijke afbouw van de steun en de bepalingen waarin willekeurige 
interventiepercentages worden voorgesteld zijn niet afgestemd op de problemen met betrekking 
tot de markt en de bestanden. De steunmechanismen voor opslag moeten opnieuw worden 
overwogen, waarbij tegelijkertijd de doelstellingen van het GVB en het tijdspad voor de 
tenuitvoerlegging daarvan moeten worden bekeken, zowel wat de MDO als wat de teruggooi 
betreft.

Amendement 238
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,8 % in 2015. Schrappen

Or. fr

Motivering

Idem

Amendement 239
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1 – letter c – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,6 % in 2016. Schrappen

Or. fr

Motivering

Idem

Amendement 240
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1 – letter c – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,4 % in 2017. Schrappen

Or. fr

Motivering

Idem

Amendement 241
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1 – letter c – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,2 % in 2018. Schrappen

Or. fr

Motivering

Idem

Amendement 242
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt tegen 
2019 geleidelijk uitgefaseerd.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De geleidelijke afbouw van de steun en de bepalingen waarin willekeurige 
interventiepercentages worden voorgesteld zijn niet afgestemd op de problemen met betrekking 
tot de markt en de bestanden. De steunmechanismen voor opslag moeten opnieuw worden 
overwogen, waarbij tegelijkertijd de doelstellingen van het GVB en het tijdspad voor de 
tenuitvoerlegging daarvan moeten worden bekeken, zowel wat de MDO als wat de teruggooi 
betreft.
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Amendement 243
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verbeteren van de voorwaarden voor 
het op de markt brengen van:

a) het verbeteren van de voorwaarden voor 
het op de markt brengen van het volgende, 
met name in het kader van de overgang 
naar de MDO:

Or. fr

Amendement 244
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) soorten waarvan er een overschot is of 
die onderbevist zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 245
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) producten met een onregelmatige 
opbrengst

Or. fr

Amendement 246
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter a – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) ongewenste vangsten die worden 
aangeland overeenkomstig artikel 15 van 
[GVB-verordening] en artikel 8, onder b), 
tweede streepje, van [Verordening (EU) 
nr. inzake de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten];

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het aanlanden van alle vangsten is geen echte oplossing voor het probleem van de teruggooi en 
hoort hier daarom niet te worden vermeld. Het enige alternatief voor het aanlanden van alle 
vangsten bestaat erin de ontwikkeling en toepassing van selectiever vistuig aan te moedigen.

Amendement 247
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt slechts
verleend via de financiële instrumenten 
zoals bedoeld in titel IV van [Verordening 
(EU) nr. […] inzake gemeenschappelijke 
bepalingen].

2. De in lid 1 bedoelde steun kan met 
name worden verleend via de financiële 
instrumenten zoals bedoeld in titel IV van 
[Verordening (EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen].

Or. fr

Amendement 248
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ten bate van de 
compensatieregeling die is ingevoerd bij 
Verordening (EG) nr. 791/2007 van de 
Raad tot instelling van een regeling ter 
compensatie van de extra kosten voor de 

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ten bate van een regeling ter 
compensatie van de extra kosten voor de 
productie, de verwerking en de afzet voor 
de uitvoer naar de communautaire markt 
of op de plaatselijke markt van visserij- en 
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afzet van bepaalde visserijproducten van 
de ultraperifere gebieden van de Azoren, 
Madeira, de Canarische Eilanden, Frans 
Guyana en Réunion.

aquacultuurproducten in de ultraperifere 
gebieden.

Or. fr

Amendement 249
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke betrokken lidstaat bepaalt voor zijn 
in artikel 1 bedoelde gebieden de lijst van 
de voor compensatie in aanmerking 
komende visserijproducten en 
aquacultuurproducten en de hoeveelheid 
van die producten.

2. Elke betrokken lidstaat bepaalt voor zijn 
in artikel 1 bedoelde gebieden de voor 
compensatie in aanmerking komende 
visserijproducten en aquacultuurproducten 
of categorieën van producten, de 
maximale hoeveelheid van die producten 
en het bedrag van de compensatie, binnen 
de grenzen van de aan elke lidstaat 
toegekende algemene begroting.

Or. fr

Amendement 250
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke betrokken lidstaat bepaalt voor zijn 
in artikel 1 bedoelde gebieden de lijst van
de voor compensatie in aanmerking 
komende visserijproducten en
aquacultuurproducten en de hoeveelheid 
van die producten.

2. Elke betrokken lidstaat bepaalt, in 
samenwerking met de bevoegde regionale 
autoriteiten, voor zijn in artikel 1 bedoelde 
gebieden de lijst van de voor compensatie 
in aanmerking komende visserijproducten 
en aquacultuurproducten en de hoeveelheid 
van die producten.

Or. pt

Amendement 251
Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke betrokken lidstaat bepaalt voor zijn 
in artikel 1 bedoelde gebieden de lijst van 
de voor compensatie in aanmerking 
komende visserijproducten en 
aquacultuurproducten en de hoeveelheid 
van die producten.

2. Elke betrokken lidstaat bepaalt, in 
overleg met de bevoegde 
overheidsinstanties en de regionale 
organisaties voor visserijbeheer, voor zijn 
in artikel 1 bedoelde gebieden de lijst van 
de voor compensatie in aanmerking 
komende visserijproducten en 
aquacultuurproducten en de hoeveelheid 
van die producten.

Or. fr

Amendement 252
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) die afkomstig zijn uit illegale, niet-
gemelde of niet-gereglementeerde visserij.

Or. pt

Amendement 253
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 73 bis
Marktdeelnemers

1. De compensatie wordt betaald aan de 
marktdeelnemers die in de betrokken 
gebieden aan visserij en aquacultuur 
doen.
2. De betrokken lidstaten nemen de 
nodige maatregelen om de economische 
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levensvatbaarheid te waarborgen van de 
marktdeelnemers die de compensatie 
ontvangen.

Or. pt

Amendement 254
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokken lidstaten dienen bij de 
Commissie voor elk betrokken gebied een
compensatieplan in met daarin de in artikel 
73 bedoelde lijst en hoeveelheid, het in
artikel 74 bedoelde compensatieniveau en 
de in artikel 108 bedoelde bevoegde
autoriteit.

1. De betrokken lidstaten dienen, in 
samenwerking met de bevoegde regionale 
autoriteiten, bij de Commissie voor elk 
betrokken gebied een compensatieplan in 
met daarin de in artikel 73 bedoelde lijst en 
hoeveelheid, het in artikel 74 bedoelde 
compensatieniveau en de in artikel 108 
bedoelde bevoegde autoriteit.

Or. pt

Amendement 255
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 bis
Aanpassing

Ten einde rekening te houden met 
veranderende omstandigheden kunnen de 
betrokken lidstaten, in samenwerking met 
de bevoegde regionale autoriteiten, de in 
artikel 73, lid 2, bedoelde lijst en 
hoeveelheden en het in artikel 74 
bedoelde compensatieniveau aanpassen.

Or. pt

Amendement 256
Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Artikel 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 bis
Specifieke maatregelen voor de 

ultraperifere gebieden
Gezien de specifieke eigenschappen van 
de visserij- en aquacultuuractiviteiten in 
de ultraperifere gebieden en rekening 
houdende met artikel 349 van het VWEU 
en met het feit dat ultraperifere gebieden 
gelegen zijn in zeegebieden en visgebieden 
die sterk verschillen van die in Europa, 
kan uit het EFMZV steun worden 
verleend voor:
1. het vervangen van de hoofd- of 
hulpmotor van vissersvaartuigen, voor 
zover dat gebeurt door eigenaren van een 
EU-vissersvaartuig dat in de twee jaar 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de aanvraag gedurende ten minste 60 
dagen visserijactiviteiten op zee heeft 
verricht,
2. de aankoop en het onderhoud van 
verankerde visaantrekkende 
voorzieningen onder collectief beheer in 
het kader van een meerjarig programma, 
in overeenstemming met artikel 38 van de 
onderhavige verordening,
3. de aanleg van nieuwe havens, nieuwe 
aanlandingsplaatsen of nieuwe 
visveilingen, in afwijking op artikel 41, lid 
4, van de onderhavige verordening,
4. de inschakeling van jonge vissers, met 
name in de bouw van nieuwe vaartuigen,
5. de aankoop van veiligheidsuitrusting, 
met name verplichte uitrusting,
6. maatregelen waarin niet voorzien is 
door het EFMZV en die het mogelijk 
maken om rekening te houden met de 
specifieke eigenschappen van de 
ultraperifere gebieden, zoals bepaald in 
artikel 349 van het VWEU.
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Or. fr

Motivering

Om rekening te houden met de specifieke eigenschappen en eisen van vaklieden uit de overzeese 
gebieden en om de tekst duidelijker te maken, wordt voorgesteld om de maatregelen voor deze 
mensen en de afwijkende bepalingen in een artikel onder te brengen.

Amendement 257
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Titel IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

TITEL IV bis – Onder gedeeld beheer 
gefinancierde maatregelen

Hoofdstuk IV bis – Maatregelen inzake 
het beheer van het EVF onder gedeeld 

beheer
Artikel 72 bis Het EFMZV biedt de 

mogelijkheid om
1. de deelname van vissers en 
aquacultuurexploitanten aan de 
uitvoering van het GMB te versterken.
De volgende acties komen daarvoor in 
aanmerking:
a) het in kaart brengen van de 
activiteiten- of aquacultuurgebieden
b) de sociaaleconomische evaluatie van 
visserij- of aquacultuuractiviteiten
c) de deelname aan overleg
d) het uitproberen van beheersmethoden
e) grensoverschrijdende of transnationale 
samenwerking tussen vissersorganisaties, 
met inbegrip van organisaties uit derde 
landen
2. de uitvoering van de maritieme 
ruimtelijke ordening en het geïntegreerde 
beheer van de kustgebieden te 
ondersteunen, door
a) regionale of plaatselijke initiatieven te 
ondersteunen om de actoren in netwerken 
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onder te brengen,
b) proefprojecten te ondersteunen, met 
name op het vlak van de preventie van en 
de strijd tegen verontreiniging en op het 
vlak van maritieme veiligheid

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang dat de visserij- en aquacultuuractiviteiten worden gekoppeld aan de 
tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid. Er wordt voorgesteld om een hoofdstuk 
op te nemen over het geïntegreerd maritiem beleid onder gedeeld beheer, waarin de door de 
Commissie vastgestelde maatregelen onder direct beheer niet in het gedrang komen. Het is de 
bedoeling om de actoren meer zeggenschap te geven over de instrumenten en er wordt 
ingespeeld op een eventuele richtlijn betreffende maritieme ruimtelijke ordening. De invoering 
van een hoofdstuk over het GMB onder gedeeld beheer is erop gericht de uitvoering van het 
GMB in de verschillende lidstaten te versterken. De financiële toewijzingen voor visserij, 
aquacultuur en het GMB moeten correcter op elkaar worden afgestemd via versterkte synergieën

Amendement 258
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) technische bijstand uit hoofde van 
artikel 51 van de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen voor het 
GSK […/…]

Or. fr

Amendement 259
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen voor het opzetten van 
een beheers- en controlesysteem voor het 
operationele programma dat borg staat een 
duidelijke verdeling van afzonderlijke 
taken over de beheersautoriteit, het 

De lidstaten zorgen voor het opzetten van 
een beheers- en controlesysteem voor het 
operationele programma dat borg staat 
voor een duidelijke verdeling van 
afzonderlijke taken over de 
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betaalorgaan en de certificerende instantie. 
De lidstaten zorgen ervoor dat hun systeem 
gedurende de gehele 
programmeringsperiode doeltreffend 
functioneert.

beheersautoriteit, het betaalorgaan en de 
certificerende instantie. De lidstaten zorgen 
ervoor dat hun systeem gedurende de 
gehele programmeringsperiode van het 
nationale programma of de regionale 
programma's doeltreffend functioneert.

Or. fr

Amendement 260
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma de volgende autoriteiten aan:

1. De lidstaten wijzen in samenwerking 
met de regionale en plaatselijke 
overheden en de vertegenwoordigers van 
de visserij- en de aquacultuursector voor 
elk nationaal operationeel programma of 
voor de regionale operationele 
programma's de volgende autoriteiten aan:

Or. fr

Amendement 261
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de met het beheer van het betrokken 
programma belaste beheersautoriteit, die 
hetzij een op nationaal of regionaal niveau 
werkende publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke organisatie kan zijn, 
hetzij de lidstaat zelf wanneer die taak door 
hem wordt verricht;

a) de met het beheer van het betrokken 
programma belaste beheersautoriteit, die 
hetzij een op nationaal of regionaal niveau 
werkende publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke organisatie kan zijn, 
hetzij de lidstaat of de regio zelf wanneer 
die taak door hem wordt verricht;

Or. es
Amendement 262
Patrice Tirolien
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr


