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BEKNOPTE MOTIVERING

Commissievoorstel

Met het oog op de volgende financiële programmeringsperiode stelt de Commissie een nieuw 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor dat enerzijds de subsidiabele 
maatregelen van het visserijbeleid en anderzijds de financiering van het nieuwe geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) zal bundelen. Met de samenvoeging van beide beleidsgebieden in één 
financieel instrument wil de Commissie de administratieve lasten vereenvoudigen en 
verminderen en het nieuwe GMB voor de toekomst versterken.

Het EFMZV zal vijf verordeningen vervangen: Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad 
inzake het Europees Visserijfonds, Verordening (EG) nr. 861/2006 houdende communautaire 
financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
en op het gebied van het zeerecht, de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 
betreffende het Garantiefonds voor visserij- en aquacultuurproducten en Verordening (EG) 
nr. 791/2007 tot instelling van een regeling ter compensatie van de extra kosten voor de afzet 
van bepaalde visserijproducten van de ultraperifere gebieden van de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, Frans Guyana en Réunion.

Aan het nieuwe fonds zou 6,5 miljard euro worden toegewezen, wat ongeveer overeenkomt 
met de uitgaven in de huidige programmeringsperiode. Van dat bedrag zou 5.520 miljoen 
euro voornamelijk bestemd zijn voor het gedeeld beheer van het GVB tussen de lidstaten en 
de Commissie en 1.047 miljoen euro voor het direct beheer door de Commissie van het 
geïntegreerd maritiem beleid en van maatregelen ter bevordering van de tenuitvoerlegging 
van beide beleidsgebieden.

Op visserijgebied beantwoordt het fonds aan de doelstellingen van het voorstel tot herziening 
van de basisverordening van het GVB, waarin onder meer het gebruik van milieuvriendelijker 
vistuig wordt aangemoedigd met het oog op de afschaffing van de teruggooi en de vaststelling 
van de maximale duurzame opbrengst (MSY – maximum sustainable yield). Het omvat ook 
de subsidiabele maatregelen waarin het voorstel inzake de gemeenschappelijke marktordening 
(GMO) voor visserijproducten voorziet.

De Commissie sluit de mogelijkheid uit om steun te verlenen voor de definitieve of tijdelijke 
stopzetting van visserijactiviteiten omdat ze van mening is dat capaciteitsaanpassingen in de 
toekomst via de nieuwe regeling voor de overdracht van rechten kunnen geschieden.

Ze pleit wel voor ondersteuning van de kleinschalige visserij en wil innovatieprojecten op het 
gebied van visserij en aquacultuur bevorderen, de milieuduurzaamheid vergroten via 
milieuvriendelijker technieken, en bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. 

Het EFMZV legt de nadruk op de ontwikkeling van werkgelegenheid in kustgebieden, onder 
meer via een diversifiëring naar andere maritieme activiteiten dan visserij.
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Het voorgestelde nieuwe fonds strekt ook ertoe de sociale duurzaamheid te vergroten en voor 
het eerst wordt erin gewezen op de – veelal niet wettelijk erkende – rol van de echtgenoten in 
familiale visserijbedrijven.

Standpunt van de rapporteur voor advies

De rapporteur is verheugd over de maatregelen die de Commissie voorstelt voor de 
economische en sociale ontwikkeling van de Europese kustgebieden en onderschrijft 
grotendeels de doelstellingen van het voorstel. Ze neemt met genoegen nota van de 
inspanningen die de Commissie zich getroost om de levensstandaard van de mensen die er 
wonen, te verhogen.

Het financiële gewicht van de visserij, die voor veel gebieden een levensbelangrijke sector 
blijft, neemt in de aanpak van de Commissie in haar geheel echter af, ten voordele van een 
grotere diversifiëring naar andere maritieme activiteiten en van het nieuwe geïntegreerd 
maritiem beleid.

De doelstellingen die het fonds in het voorstel heeft meegekregen, zouden moeten worden 
bijgesteld om de belangrijke sociaal-economische rol van de visserijsector te versterken en te 
erkennen dat ook de verwerkings- en afzetsector werkgelegenheid schept.

De rapporteur staat achter de instelling van een stelsel van overdraagbare quotumrechten, op 
voorwaarde dat dit beperkt blijft tot bepaalde vloten, maar kant zich tegen de afschaffing van 
de steun voor de definitieve en tijdelijke stopzetting van activiteiten. Die maatregelen hebben 
bijgedragen tot de aanpassing van de vangstcapaciteit en hebben de economische kostprijs 
van crisissituaties, zoals het aflopen van visserijovereenkomsten, helpen verzachten. Deze 
steun zou behouden moeten blijven, of het voorstel van de Commissie tot invoering van een 
beheersysteem op basis van overdraagbare visserijconcessies uiteindelijk verworpen wordt of 
niet, want dit stelsel zou de nodige aanpassingstijd vergen voordat het de vangstcapaciteit van 
de EU daadwerkelijk beïnvloedt. Daarnaast omvat het Commissievoorstel slechts een handvol 
sociaal-economische begeleidende maatregelen voor vissers, de maatregelen voor opleiding 
op lange termijn en de opmaak van bedrijfsplannen om de sector te verlaten buiten 
beschouwing gelaten. Daarom zou het moeten worden aangevuld met compensaties voor 
mensen die uit het beroep stappen wanneer het schip uit de vaart wordt genomen, zoals 
vervroegde pensionering en forfaitaire steun.

Net als alle economische sectoren moet ook de visserijsector de klimaatverandering helpen 
bestrijden. Het is dan ook niet gerechtvaardigd geen steun meer te verlenen om de energie-
efficiëntie van de motoren te verbeteren, te meer daar de modernisering daarvan ook 
belangrijk is voor de veiligheid van de schepen.

Voorts ontbreken in het voorstel maatregelen ter verjonging van de sector, wat enigszins in 
tegenspraak is met de inspanningen om de Europese kustgebieden meer te ontwikkelen.

De visserijsector kreeg in het verleden traumatische ervaringen te verwerken ten gevolge van 
uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals natuurrampen of grootschalige verontreiniging, zonder 
dat de EU over specifieke maatregelen beschikt om aan dit soort voorvallen het hoofd te 
bieden. De rapporteur meent dat deze nieuwe hervorming van het gemeenschappelijk 
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visserijbeleid niet onbenut mag blijven om deze problematiek aan te kaarten, en daarom stelt 
ze specifieke steun voor om buitengewone gebeurtenissen op te vangen.

In dit ontwerpadvies is een nieuwe definitie opgenomen, namelijk die van "in de vangstsector 
actieve marktdeelnemer". Dat maakt het in een aantal gevallen mogelijk te verduidelijken wie 
de begunstigden van het Commissievoorstel zijn, en in andere gevallen die begunstigden uit te 
breiden tot alle werknemers in de vangstsector, met inbegrip van vissers te voet. Dat is zo met 
de maatregelen ter verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk, die in het 
Commissievoorstel alleen voor vissers"aan boord" gelden.

De rapporteur heeft ook een wijziging van de definitie van kleinschalige visserij opgenomen 
omdat ze vindt dat die niet alleen gebaseerd mag zijn op de lengte, zoals de Commissie 
voorstelt. Deze definitie zou bij de hervorming bijzonder belangrijk worden indien het stelsel 
van overdraagbare visrechten erdoor komt. De kleinschalige vloot zou daarvan immers 
precies uitgesloten blijven om te voorkomen dat de visserijhulpbronnen in handen van grote 
vaartuigen geconcentreerd worden, wat in veel kustgebieden sociaal-economische schade zou 
veroorzaken.

In dit ontwerpadvies is ook de Commissietekst in verband met de teruggooi en de maximale 
duurzame opbrengst gewijzigd omdat de rapporteur niet akkoord gaat met de doelstellingen 
die de Commissie op beide terreinen naar voren schuift in de voorgestelde basisverordening 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

Wat de subsidiabele maatregelen tot stabilisatie van de markt betreft, weerspiegelt dit 
ontwerpadvies de vrees van de Europese sector, die zich verzet tegen de afschaffing van de 
steun voor particuliere opslag in 2019 en tegen de onmiddellijke afschaffing van de 
compenserende vergoedingen voor de tonijnsector.

Inzake aquacultuur is het Commissievoorstel te restrictief doordat het de steun voor innovatie 
uit het fonds beperkt tot kmo's en micro-ondernemingen. In veel gevallen immers kunnen 
alleen grote ondernemingen de nodige investeringen dragen. De door de Commissie 
voorgestelde beperkingen zijn derhalve tegenstrijdig, wetende dat innovatie een van de 
streefdoelen van dit voorstel is. Aquacultuur is volgens de rapporteur een sector met toekomst 
die gestimuleerd moet worden en beperkingen in het nieuwe financieel instrument moeten dan 
ook worden vermeden.

Voorts gaat de Commissie niet ver genoeg in het verbeteren van de aan de visserij verwante 
activiteiten. Daarom bevat dit ontwerpadvies een aantal amendementen om de 
steunmaatregelen uit te breiden tot de verwerking en afzet. Die sectoren zouden namelijk niet 
uitgesloten mogen worden bij de tenuitvoerlegging van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën.

Algemeen gesproken is de rapporteur voor advies het eens met de door de Commissie 
ingevoerde nieuwe richtsnoeren. Ze stelt wel een aantal aanpassingen voor, die vaak in de lijn 
van de doelstellingen van de Commissie liggen, en op bepaalde punten wil ze onderdelen van 
het vroegere Europees Visserijfonds in ere herstellen, die tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode van kracht zouden moeten blijven.
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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 
nr. 1342/2008 en tot intrekking van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006, en die 
geen andere inbreuken op de GVB-
voorschriften hebben gepleegd die met 
name de duurzaamheid van de betrokken 
bestanden in gevaar brengen en een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
duurzame exploitatie van de levende 
mariene biologische hulpbronnen op een 
niveau dat het mogelijk maakt de 
populaties van de gevangen soorten op een 
peil te brengen en te houden dat de 
maximale duurzame opbrengst benadert
(hierna "MSY" - maximal sustainable yield 
- genoemd).

Or. es

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In het kader van het GVB is het van 
het grootste belang dat vooraf aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met 
name wat betreft de indiening van een 
meerjarig nationaal strategisch 
aquacultuurplan en het bewijs dat de 
nodige capaciteit voorhanden is om 
enerzijds te voldoen aan de vereisten 
inzake de verstrekking van gegevens voor 
het visserijbeheer en om anderzijds de 
regelgeving te handhaven via de 
tenuitvoerlegging van een controle-, 
inspectie- en handhavingssysteem van de 
Unie.

Schrappen

Or. es
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Motivering

De Commissie zou de voorafgaande voorwaarden beter moeten onderzoeken om bij voorkeur 
alleen de voorwaarden met betrekking tot een betere doeltreffendheid van het fonds te 
behouden.

Amendement 4

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 vissers in 
de kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die diversifiëring voor hen
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 hun
vaartuigen.

Or. es

Amendement 5

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 moet 
uit het EFMZV steun worden verleend 
voor investeringen in dat verband.

Or. es
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het GVB heeft tot doel de duurzame 
exploitatie van de visbestanden te 
verzekeren. De overcapaciteit is als een 
belangrijke oorzaak van de overbevissing 
aangemerkt. Daarom is het van essentieel 
belang de EU-vissersvloot op de 
beschikbare hulpbronnen af te stemmen. 
Regelingen voor de verlening van 
overheidssteun voor bijvoorbeeld de 
definitieve of tijdelijke beëindiging van 
visserijactiviteiten of het slopen van 
vaartuigen zijn geen doeltreffende 
instrumenten voor het wegwerken van de 
overcapaciteit gebleken. Daarom zal in het 
kader van het EFMZV steun worden 
verleend voor de invoering en het beheer 
van systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies die de overcapaciteit 
moeten verminderen en de economische 
prestatie en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

(39) Het GVB heeft tot doel de duurzame 
exploitatie van de visbestanden te 
verzekeren. De overcapaciteit is als een 
belangrijke oorzaak van de overbevissing 
aangemerkt. Daarom is het van essentieel 
belang de EU-vissersvloot op de 
beschikbare hulpbronnen af te stemmen en 
daartoe is het noodzakelijk de regelingen 
voor de verlening van overheidssteun voor 
de definitieve of tijdelijke beëindiging van 
visserijactiviteiten of het slopen van 
vaartuigen te handhaven. Bovendien zal in 
het kader van het EFMZV steun worden 
verleend voor de invoering en het beheer 
van systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies die de overcapaciteit 
moeten verminderen en de economische 
prestatie en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

Or. es

Motivering

De steun voor de definitieve of tijdelijke beëindiging van visserijactiviteiten heeft gediend om 
de capaciteit van de Europese vloot te verminderen. Bovendien wordt hiermee het sociaal-
economische effect van crisissituaties voor de sector verzacht en het is dan ook niet 
aangewezen deze steun af te schaffen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Overeenkomstig het teruggooiverbod 
dat in het kader van het GVB is ingevoerd, 

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

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

Or. es

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Gezien het belang van vissershavens, 
aanlandingsplaatsen en
beschuttingsplaatsen moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor ter zake 
relevante investeringen, met name ter 
verbetering van de energie-efficiency, de 
milieubescherming, de kwaliteit van de 
aangelande producten, de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden.

(44) Gezien het belang van vissershavens, 
aanlandingsplaatsen, beschuttingsplaatsen 
en afslagen moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor ter zake relevante 
investeringen, met name ter verbetering 
van de energie-efficiency, de 
milieubescherming, de kwaliteit van de 
aangelande producten, de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden.

Or. es

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Gezien het risico dat aan investeringen 
in aquacultuuractiviteiten verbonden is, 

(54) Gezien het risico dat aan investeringen 
in aquacultuuractiviteiten verbonden is, 
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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.

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, uitgaven voor de ophaling 
en vernietiging van op het bedrijf
gestorven dieren of de vernieling van 
productievoorzieningen.

Or. es

Amendement 10

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 de 
teruggooibeperkingen moet uit het 
EFMZV ook steun worden verleend voor 
de verwerking van ongewenste vangsten.

Or. es
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69 bis) De specifieke maatregelen voor de 
ultraperifere gebieden zijn erg nuttig 
gebleken ter compensatie van de 
handicaps die voortvloeien uit hun 
afgelegen ligging en insulaire karakter. 
Met het oog op de volgende financiële 
programmeringsperiode moet nader 
worden onderzocht om soortgelijke 
maatregelen in te voeren voor 
eilandgebieden van de EU die vanwege 
hun kenmerken gelijkenissen vertonen 
met de gebieden waar die 
landbouwbeleidsinstrumenten 
doeltreffend zijn gebleken.

Or. es

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Aangezien het belangrijk is de 
mariene biologische hulpbronnen in stand 
te houden en de visbestanden met name 
tegen illegale visserij te beschermen, en 
aangezien rekening moet worden gehouden 
met de geest van de conclusies in het 
groenboek over de hervorming van het 
GVB, mag geen EFMZV-steun worden 
verleend aan marktdeelnemers die de 
GVB-voorschriften hebben overtreden op 
een wijze die met name de duurzaamheid 
van de betrokken bestanden in gevaar 
brengt en daarom een ernstige bedreiging 

(88) Aangezien het belangrijk is de 
mariene biologische hulpbronnen in stand 
te houden en de visbestanden met name 
tegen illegale visserij te beschermen, en 
aangezien rekening moet worden gehouden 
met de geest van de conclusies in het 
groenboek over de hervorming van het 
GVB, mag geen EFMZV-steun worden 
verleend aan marktdeelnemers die de 
GVB-voorschriften hebben overtreden op 
een wijze die met name de duurzaamheid 
van de betrokken bestanden in gevaar 
brengt en daarom een ernstige bedreiging 
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vormen voor de duurzame exploitatie van 
de levende mariene biologische 
hulpbronnen op een niveau dat het 
mogelijk maakt de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil te 
brengen en te houden dat de MSY kan 
opleveren, noch aan marktdeelnemers die 
betrokken zijn bij de IOO-visserij. In geen 
enkel stadium, gaande van de selectie tot 
de uitvoering van een concrete actie, mag 
de EU-financiering worden gebruikt om 
het algemeen belang van de 
instandhouding van mariene biologische 
hulpbronnen zoals tot uitdrukking gebracht 
in de doelstellingen van de GVB-
verordening, te ondermijnen.

vormen voor de duurzame exploitatie van 
de levende mariene biologische 
hulpbronnen op een niveau dat het 
mogelijk maakt de populaties van de 
gevangen soorten op een peil te brengen en 
te houden dat de MSY benadert, noch aan 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
IOO-visserij. In geen enkel stadium, 
gaande van de selectie tot de uitvoering 
van een concrete actie, mag de EU-
financiering worden gebruikt om het 
algemeen belang van de instandhouding 
van mariene biologische hulpbronnen zoals 
tot uitdrukking gebracht in de 
doelstellingen van de GVB-verordening, te 
ondermijnen.

Or. es

Amendement 13

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. es

Amendement 14

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 

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

kustgebied, een rivier of een meer, met 
inbegrip van vijvers, en met een 
belangrijke werkgelegenheid in de 
visserijsector of de aquacultuursector;

Or. es

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie gaat voorbij aan de aquacultuur langs rivieren 
op het vasteland, zoals de forellenkweek.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "geïntegreerd maritiem beleid" (GMB): 
een EU-beleid dat erop gericht is een 
gecoördineerde en coherente 
besluitvorming tot stand te brengen 
teneinde middels coherente beleidslijnen 
op het gebied van maritieme zaken en 
middels ter zake relevante internationale 
samenwerking te komen tot een optimale 
duurzame ontwikkeling, economische 
groei en sociale cohesie in de lidstaten, 
met name in de kust-, eiland- en 
ultraperifere gebieden van de Unie en in de 
maritieme sectoren;

7) "geïntegreerd maritiem beleid" (GMB): 
een EU-beleid dat erop gericht is een 
geïntegreerde, coherente, transparante en 
duurzame besluitvormingsprocedure vast 
te stellen en ten uitvoer te leggen met 
betrekking tot de oceanen, de zeeën van 
de kust-, eiland- en ultraperifere gebieden 
en de maritieme sectoren;

Or. es

Motivering

Deze definitie strookt met de definitie die is opgesteld op grond van de mededeling van de 
Commissie van 10 oktober 2007 over het geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese 
Unie.
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Amendement 16

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 visserij 
door vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 15 meter of die 
visreizen van minder dan 24 uur maken;

Or. es

Motivering

Kleinschaligheid hangt niet alleen af van technische kenmerken van het vaartuig, zoals de 
lengte. In deze definitie moet ook rekening worden gehouden met andere overwegingen, zoals 
de duur van de visreis.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "in de visserij actieve 
marktdeelnemer": de natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die een bedrijf bezit of 
uitbaat of als zelfstandige of werknemer 
werkt in een bedrijf dat een activiteit 
ontplooit die verband houdt met een fase 
in de productieketen van 
visserijproducten.

Or. es

Motivering

Er moet een definitie worden opgenomen die de hele visserijsector omvat, om de reikwijdte 
van de steun in het kader van de nieuwe verordening te verduidelijken; in veel gevallen zou 
die steun immers aan alle marktdeelnemers ten goede moeten komen, met inbegrip van 
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tonnara's of ondersteunende beroepen (nettenmaaksters, inpakkers, enz.).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bevordering van een concurrerende 
visserij en aquacultuur, met inbegrip van 
de verwerkings- en afzetactiviteiten, 
alsook van de economische, sociale en 
milieuduurzaamheid ervan;

Or. es

Motivering

De rapporteur vindt het absoluut noodzakelijk de doelstellingen van het nieuwe fonds op 
sociaal-economisch vlak te versterken. Visserij is immers een erg belangrijke activiteit voor 
de welvaart van veel kustgebieden in de EU.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) diversifiëring van de 
visserijactiviteiten, mede naar andere 
sectoren van de maritieme economie;

Or. es

Motivering

De rapporteur stelt voor om de door de Commissie voorgestelde prioriteit in tweeën op te 
splitsen. Daarnaast vindt ze dat de diversifiëring niet noodzakelijk buiten de visserijsector 
moet plaatsvinden. Visserijactiviteiten kunnen arbeidskansen bieden die niet stelselmatig over 
het hoofd mogen worden gezien.



PE494.699v01-00 18/54 PA\911407NL.doc

NL

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) groei van de maritieme economie, 
met inbegrip van de klimaatverandering.

Or. es

Motivering

De rapporteur stelt voor om de door de Commissie voorgestelde prioriteit b) in tweeën op te 
splitsen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaande voorwaarden Schrappen
De in bijlage III bij deze verordening 
opgenomen voorafgaande voorwaarden 
zijn van toepassing op het EFMZV.

Or. es

Motivering

De Commissie zou de voorafgaande voorwaarden beter moeten onderzoeken om bij voorkeur 
alleen de voorwaarden met betrekking tot een betere doeltreffendheid van het fonds te 
behouden.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) marktdeelnemers die andere 
inbreuken op de GVB-voorschriften 

Schrappen
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hebben begaan die de duurzaamheid van 
de betrokken bestanden ernstig in gevaar 
brengen.

Or. es

Motivering

Deze zinsnede in het Commissievoorstel veroorzaakt rechtsonzekerheid.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de vaststelling van in lid 1, onder c), 
bedoelde andere gevallen van niet-
naleving die de duurzaamheid van de 
betrokken bestanden ernstig in gevaar 
brengen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Deze zinsnede in het Commissievoorstel veroorzaakt rechtsonzekerheid.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Steun voor de buitenbedrijfstelling is nodig om de Europese vloot verder te herstructureren 
en zo de vangstcapaciteit beter te helpen afstemmen op de beschikbare hulpbronnen. In haar 
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verslag over de werking van het EVF beveelt de Rekenkamer weliswaar aan om de 
doeltreffendheid van deze steun te verbeteren, maar ze pleit geenszins voor de afschaffing 
ervan.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten;

Schrappen

Or. es

Motivering

Mede dankzij Europese steun voor de stopzetting van visserijactiviteiten kon het hoofd 
worden geboden aan crisissituaties en konden tegelijk de daarmee gepaard gaande sociale 
kosten zo veel mogelijk worden beperkt.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële middelen die worden 
toegewezen voor in titel V, hoofdstuk V, 
bedoelde compensatie ten bate van de 
ultraperifere gebieden, mogen jaarlijks niet 
meer bedragen dan:

5. De financiële middelen die worden 
toegewezen voor in titel V, hoofdstuk V, 
bedoelde compensatie ten bate van de 
ultraperifere gebieden, mogen jaarlijks niet 
meer bedragen dan:

- 4 300 000 euro voor de Azoren en 
Madeira;

- 8.300.000 euro voor de Azoren en 
Madeira;

- 5 800 000 euro voor de Canarische 
Eilanden;

- 11.600.000 euro voor de Canarische 
Eilanden;

- 4 900 000 euro voor Frans Guyana en 
Réunion.

- 9.800.000 euro voor Frans-Guyana en 
Réunion.

Or. es
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Motivering

De ultraperifere gebieden van de Europese Unie lijden erger onder de economische crisis, 
met werkloosheidscijfers boven het EU-gemiddelde. De rapporteur stelt voor de voor deze 
gebieden bestemde bedragen te verdubbelen ter compensatie van de hoge kosten waarmee ze 
te kampen hebben als gevolg van hun afgelegen ligging en insulaire karakter. In totaal wordt 
een verhoging met 15 miljoen euro voorgesteld, die zou afgaan van het bedrag voor de direct 
beheerde maatregelen van het EFMZV, zodat de budgettaire neutraliteit gewaarborgd blijft.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Direct beheerde begrotingsmiddelen Direct beheerde begrotingsmiddelen
Uit het EFMZV wordt 1 047 000 000 euro
toegewezen voor direct beheerde 
maatregelen zoals bedoeld in de 
hoofdstukken I en II van titel VI. Hierin is 
tevens de in artikel 91 bedoelde technische 
bijstand begrepen.

Uit het EFMZV wordt 1.032.000.000 euro
toegewezen voor direct beheerde 
maatregelen zoals bedoeld in de 
hoofdstukken I en II van titel VI. Hierin is 
tevens de in artikel 91 bedoelde technische 
bijstand begrepen.

Or. es

Motivering

De Commissie zou de uitgaven voor de direct beheerde maatregelen beknopt moeten 
verantwoorden want het daarvoor uitgetrokken bedrag in haar voorstel maakt een erg hoog 
percentage (16 procent) van het EFMZV-budget uit. De rapporteur vindt dat een klein deel 
van de middelen die de Commissie hiervoor uittrekt – slechts 15 miljoen euro –  zou kunnen 
worden toegevoegd aan de bedragen voor de ultraperifere gebieden van de EU, die sterker 
onder de huidige economische crisis te lijden hebben dan de rest van de EU.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leidende beginselen voor het operationele 
programma

Schrappen

Bij het opstellen van hun operationele 
programma houden de lidstaten rekening 
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met de volgende leidende beginselen:
a) voor elke EU-prioriteit worden 
relevante combinaties van maatregelen 
opgenomen die logisch voortvloeien uit de 
voorafgaande evaluatie en de SWOT-
analyse (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats - sterke en 
zwakke punten, kansen en gevaren);
b) in het programma wordt een 
steekhoudende benadering ten aanzien 
van innovatie en van matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering 
geïntegreerd;
c) er worden adequate maatregelen 
gepland om de uitvoering van het 
programma te vereenvoudigen en te 
vergemakkelijken;
d) in voorkomend geval wordt gezorgd 
voor samenhang tussen de in artikel 6, 
leden 3 en 5, van de onderhavige 
verordening vastgestelde EU-prioriteiten 
voor het EFMZV en het nationaal 
strategisch meerjarenplan voor de 
aquacultuur zoals bedoeld in artikel 43 
van de [GVB-verordening].

Or. es

Motivering

Dit artikel dient tot niets want er worden alleen punten uit andere delen van de verordening 
in herhaald.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevordering van de sociale dialoog op 
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau 
tussen vissers en andere relevante 
belanghebbende partijen.

(c) bevordering van de sociale dialoog op 
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau 
tussen in de vangstsector actieve 
marktdeelnemers en andere relevante 
belanghebbende partijen.
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Or. es

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de verordening ook ten goede te laten komen aan 
tonnaravissers en andere groepen uit de vangstsector, zoals inpaksters en nettenmaaksters, 
wier activiteiten niet onder de definitie van vissers vallen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt ook 
verleend aan de echtgenoten of, mits en 
voor zover erkend in het nationale recht, 
levenspartners van zelfstandige vissers, 
die, anders dan als werknemer of als 
vennoot, gewoonlijk en onder de in het 
nationale recht bepaalde voorwaarden 
deelnemen aan de uitoefening van de 
activiteit van de zelfstandige vissers of 
ondersteunende taken verrichten.

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt ook 
verleend aan de echtgenoten of, mits en 
voor zover erkend in het nationale recht, 
levenspartners van zelfstandige in de 
vangstsector actieve marktdeelnemers, 
die, anders dan als werknemer of als 
vennoot, gewoonlijk en onder de in het 
nationale recht bepaalde voorwaarden 
deelnemen aan de uitoefening van de 
activiteit van de zelfstandige vissers of 
ondersteunende taken verrichten.

Or. es

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de verordening ook ten goede te laten komen aan 
tonnaravissers en andere groepen uit de vangstsector, zoals inpaksters en nettenmaaksters, 
wier activiteiten niet onder de definitie van vissers vallen.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het opstarten van ondernemingen buiten 
de visserijsector;

(a) het opstarten van ondernemingen, ook
buiten de visserijsector;

Or. es
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Motivering

De rapporteur ziet niet in waarom de diversifiëring en de werkgelegenheidcreatie per se 
buiten de visserijsector moet gebeuren. Visserijactiviteiten kunnen eveneens tot deze 
streefdoelen bijdragen.

Amendement 32

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.

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

Or. es

Motivering

Voor diversifiëring en werkgelegenheidscreatie zouden alle Europese vissersvaartuigen 
zonder onderscheid in aanmerking moeten komen, vooral in tijden als deze van zware 
economische crisis.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het kopen van schepen door jonge 
ondernemers.

Or. es

Motivering

Het Commissievoorstel bevat geen maatregelen om de verjonging van de visserijsector te 
bevorderen. Het is echter noodzakelijk de schepping van banen voor jongeren aan te 
moedigen.
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Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt verleend aan in de visserijsector 
actieve marktdeelnemers die:

Or. es

Motivering

De diversifiëring en werkgelegenheidscreatie moeten gericht zijn op de hele visserijsector. De 
in het voorstel gebruikte terminologie is niet duidelijk genoeg.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
bedraagt niet meer dan 50 % van de 
begroting die in het bedrijfsplan voor elke 
concrete actie is geoormerkt, met dien 
verstande dat dit bedrag per concrete actie 
niet hoger mag zijn dan 50 0000 euro.

6. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
bedraagt niet meer dan 50 % van de 
begroting die in het bedrijfsplan voor elke 
concrete actie is geoormerkt.

Or. es

Motivering

Het maximumbedrag van 50.000 euro is willekeurig en kan investeringskansen verloren doen 
gaan.



PE494.699v01-00 26/54 PA\911407NL.doc

NL

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezondheid en veiligheid aan boord Gezondheid en veiligheid op het werk

Or. es

Motivering

De bedoelde steun moet aan alle vissers ten goede komen, met inbegrip van te voet 
opererende vissers, tonnaravissers en ondersteunende beroepen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de arbeidsomstandigheden van de 
vissers aan boord te verbeteren, mag uit 
het EFMZV steun worden verleend voor 
investeringen aan boord of in
afzonderlijke voorzieningen, op 
voorwaarde dat deze investeringen verder 
gaan dan wat op grond van het nationale 
of het EU-recht vereist is.

1. Om de arbeidsomstandigheden van de in 
de vangstsector actieve marktdeelnemers
te verbeteren, mag uit het EFMZV steun 
worden verleend voor investeringen of 
afzonderlijke voorzieningen om de 
veiligheid, de arbeidsomstandigheden, de 
hygiëne, de kwaliteit van de producten, de 
energie-efficiëntie en de selectiviteit te 
verbeteren, op voorwaarde dat de 
vangstcapaciteit hiermee niet wordt 
verhoogd.

Or. es

Motivering

De bedoelde steun moet aan alle vissers ten goede komen, met inbegrip van te voet 
opererende vissers, tonnaravissers en ondersteunende beroepen. Er moet ook worden vermeld 
welk soort investeringen in aanmerking komen om de gezondheid en veiligheid op het werk te 
verbeteren.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt verleend aan vissers of 
aan eigenaren van vissersvaartuigen.

2. De steun wordt verleend aan in de 
visserijsector actieve marktdeelnemers of 
aan eigenaren van vissersvaartuigen of 
vistuig.

Or. es

Motivering

De steun om de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren moet ten goede komen aan 
iedereen die in de vangstsector actief is, met inbegrip van te voet opererende vissers, 
tonnaravissers en ondersteunende beroepen, alsook de eigenaren van vaartuigen of vistuig.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de concrete actie een 
investering aan boord behelst, wordt 
maximaal één keer per 
programmeringsperiode steun voor het 
betrokken vaartuig verleend. Wanneer de 
concrete actie een investering in
afzonderlijke voorzieningen behelst, wordt 
maximaal één keer per 
programmeringsperiode steun aan de 
betrokken begunstigde verleend.

Schrappen

Or. es

Motivering

De door de Commissie voorgestelde beperkingen in de frequentie van de steun om de 
gezondheid en veiligheid te verbeteren, maken het moeilijker om de doelstellingen van dit 
artikel te bereiken. De rapporteur verzet zich tegen deze beperkingen omdat op voorhand niet 
geweten is hoeveel investeringen nodig zullen zijn.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 150 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de omschrijving van de soorten 
concrete acties die subsidiabel zijn 
krachtens lid 1.

4. De subsidiabele concrete acties worden 
opgenomen in het operationele 
programma en in de selectiecriteria.

Or. es

Motivering

Het zou niet aan de Commissie moeten toekomen via gedelegeerde handelingen vast te stellen 
welke soorten concrete acties subsidiabel zijn.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten van vissersvaartuigen;

Or. es

Motivering

De steun voor de definitieve stopzetting van visserijactiviteiten heeft in het verleden 
bijgedragen tot de herstructurering van de sector en in de toekomst zullen nieuwe 
aanpassingen van de Europese vangstcapaciteit nodig zijn om de hulpbronnen in stand te 
houden.



PA\911407NL.doc 29/54 PE494.699v01-00

NL

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten voor eigenaren van 
vissersvaartuigen en vissers.

Or. es

Motivering

De steun voor de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten is nodig om de sociale kosten te 
temperen als gevolg van de drastische inkrimping van de vangstcapaciteit.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het definitief uit de vaart nemen 
van het vissersvaartuig is slechts mogelijk 
via sloop of ombouwing, onder de vlag 
van een lidstaat, en registratie in de 
Gemeenschap voor niet-
visserijgerelateerde activiteiten.

Or. es

Motivering

De steun voor het definitief uit de vaart nemen van vissersvaartuigen heeft bijgedragen tot de 
herstructurering van de sector en tot het temperen van de sociale kosten ten gevolge van 
drastische inkrimpingen van de vangstcapaciteit om de hulpbronnen beter in stand te houden. 
Het is dan ook noodzakelijk dit soort steun te behouden, los van de eventuele invoering van 
een stelsel van overdraagbare visrechten.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het definitief uit de vaart nemen 
van het vaartuig impliceert de definitieve 
intrekking van de vangstcapaciteit van dat 
vaartuig en, in voorkomend geval, de 
visvergunning.

Or. es

Motivering

De steun voor het definitief uit de vaart nemen heeft in het verleden bijgedragen tot de 
herstructurering van de sector en in de toekomst zullen nieuwe aanpassingen van de 
Europese vangstcapaciteit nodig zijn. Daarom zou deze steun behouden moeten blijven.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De tijdelijke stopzetting van de 
visserijactiviteit is alleen mogelijk in het 
kader van een technische maatregel uit 
hoofde van de letters (d) en (e) van 
artikel 8 van de GVB-verordening.

Or. es

Motivering

De steun voor de definitieve en tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten heeft bijgedragen 
tot de herstructurering van de sector en de sociale kosten van maatregelen tot instandhouding 
van visserijhulpbronnen gemilderd.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De definitieve stopzetting van 
de activiteit van vissersvaartuigen kan 
alleen worden doorgevoerd in het kader 
van een instandhoudingsmaatregel 
bedoeld onder letter (c) van art. 7 van de 
GVB-verordening.

Or. es

Motivering

De steun voor de definitieve en tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten heeft bijgedragen 
tot de herstructurering van de sector en de sociale kosten van maatregelen tot instandhouding 
van visserijhulpbronnen gemilderd.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Steun voor de tenuitvoerlegging van 
maatregelen voor het beheer van de 

vangstcapaciteit
1. Met het oog op de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het beheer van de 
vangstcapaciteit als bedoeld in artikel 34 
van de GVB-verordening kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor:
a. de definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten van vissersvaartuigen;
b. de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten, voor eigenaren van 
vissersvaartuigen en vissers, wanneer 
dergelijke steun nodig is om de bedoelde 
doelstellingen inzake definitieve 
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stopzetting te bereiken.
2. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
verleend door middel van 
buitenbedrijfstellingsplannen die worden 
goedgekeurd door de beheersautoriteit 
van het EFMZV.

Or. es

Motivering

Om de vangstcapaciteit voor elk soort visserij en elk soort gebied doeltreffend te beheren zijn 
ingrijpende structurele steunmaatregelen nodig. De steun voor de beëindiging van 
visserijactiviteiten moet behouden blijven, ongeacht of er in de EU een stelsel van 
overdraagbare visrechten wordt ingevoerd, want de gevolgen daarvan voor de 
capaciteitsvermindering zouden zich pas op termijn doen gevoelen en hoe dan ook niet voor 
alle vloten gelden. Bovendien moet de steun voor de beëindiging van visserijactiviteiten 
worden behouden om het hoofd te bieden aan crisissituaties, zoals de verbreking van 
overeenkomsten met derde landen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 ter
Steun voor vissers die getroffen worden 
door maatregelen tot het definitief uit de 

vaart nemen van het vissersvaartuig
Om vissers uit de nood te helpen die hun 
baan verliezen vanwege het definitief uit 
de vaart nemen van het vaartuig waarop 
ze hun activiteit uitoefenen, kan het 
EFMZV een sociaal-economische 
vergoeding geven voor:
a. vervroegde uittreding uit de 
visserijsector, met inbegrip van 
vervroegde pensionering;
b. eenmalige compensatie voor vissers die 
gedurende ten minste twaalf maanden als 
visser hebben gewerkt. De compensatie 
wordt terugbetaald op pro rata temporis-
basis indien de begunstigden binnen een 
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jaar na ontvangst van die compensatie 
opnieuw als visser gaan werken.

Or. es

Motivering

Er moeten sociaal-economische steunmaatregelen worden vastgesteld om de situatie te 
verlichten voor vissers die getroffen worden door de definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten. De rapporteur is het niet eens met de argumenten die de Commissie voor 
de afschaffing van deze steun aanvoert omdat dat tot hoge sociale kosten zou leiden.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de impact van de visserij op het 
mariene milieu te beperken, de afschaffing
van de teruggooi te bevorderen en de 
overgang te vergemakkelijken naar een 
exploitatie van de levende mariene 
biologische hulpbronnen op een niveau dat 
het mogelijk maakt de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil te 
brengen en te houden dat de MSY kan 
opleveren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor investeringen in 
voorzieningen die:

1. Om de impact van de visserij op het 
mariene milieu te beperken, de 
vermindering van de teruggooi te 
bevorderen en de overgang te 
vergemakkelijken naar een exploitatie van 
de levende mariene biologische 
hulpbronnen op een niveau dat het 
mogelijk maakt de populaties van de 
gevangen soorten op een peil te brengen en 
te houden dat de MSY benadert, kan uit 
het EFMZV steun worden verleend voor 
investeringen in voorzieningen die:

Or. es

Motivering

In het GVB moeten realistische doelstellingen inzake instandhouding van de 
visserijhulpbronnen worden vastgesteld.



PE494.699v01-00 34/54 PA\911407NL.doc

NL

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gedurende de programmeringsperiode 
mag slechts één keer steun worden 
verleend voor een bepaald EU-
vissersvaartuig of voor een specifiek type 
vistuig.

Schrappen

Or. es

Motivering

Deze door de Commissie voorgestelde beperking zou het succes ondergraven van 
maatregelen om de impact van de visserij op het mariene milieu te beperken. Er zouden 
immers verscheidene investeringen in eenzelfde vaartuig nodig kunnen zijn. De rapporteur 
begrijpt dan ook niet waarom de Commissie deze nieuwe beperking voorstelt in deze 
verordening.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er mag slechts steun worden verleend 
voor vistuigen of in lid 1 bedoelde 
voorzieningen die aantoonbaar beter 
selecteren op grootte of een geringere 
impact op de niet-doelsoorten hebben dan 
de standaard vistuigen of andere 
voorzieningen die zijn toegestaan op 
grond van het EU-recht of het nationale 
recht van de lidstaten dat is vastgesteld in 
het kader van de regionalisering zoals 
bedoeld in [GVB-verordening].

3. Er mag slechts steun worden verleend 
voor vistuigen of in lid 1 bedoelde 
voorzieningen die de fysieke en 
biologische impact van de visserij
aantoonbaar beperken.

Or. es

Motivering

In het Commissievoorstel wordt de reikwijdte van de steun te zeer beperkt.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) door de lidstaten erkende 
vissersorganisaties.

(c) in de visserijsector actieve 
marktdeelnemers die eigenaar zijn van het 
te vervangen vistuig en die in de twee jaar 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de aanvraag gedurende ten minste 
60 dagen de visserijactiviteit hebben 
uitgeoefend.

Or. es

Motivering

De steun moet ten goede komen aan alle beroepsbeoefenaars in de visserijsector.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Steun om uitzonderlijke gebeurtenissen 

op te vangen
In geval van economische situaties ten 
gevolge van een uitzonderlijke 
gebeurtenis waardoor de visserijactiviteit 
niet normaal kan worden uitgeoefend, 
kan uit het EFMZV steun worden 
verleend voor de tijdelijke stopzetting van 
de visserijactiviteiten aan eigenaren van 
vissersvaartuigen en vissers. 
Omstandigheden die voortvloeien uit 
maatregelen tot instandhouding van de 
visserijhulpbronnen worden niet als 
uitzonderlijke gebeurtenissen beschouwd.
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Or. es

Motivering

Naast de maatregelen tot instandhouding van de visserijhulpbronnen moet de EFMZV-
verordening een instrument omvatten om het hoofd te bieden aan buitengewone 
omstandigheden, zoals natuurrampen of grootschalige verontreiniging van het mariene 
milieu, om de eigenaren van de vaartuigen en de getroffen vissers tijdelijk uit de nood te 
helpen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de afschaffing van de teruggooi te 
bevorderen en de overgang te 
vergemakkelijken naar een exploitatie van 
de levende mariene biologische 
hulpbronnen op een niveau dat het 
mogelijk maakt de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil te 
brengen en te houden dat de MSY kan 
opleveren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor projecten ten bate 
van de ontwikkeling of de invoering van 
nieuwe technische of organisatorische 
kennis die leidt tot een beperking van de 
impact van de visserijactiviteiten op het 
milieu of tot een duurzamer gebruik van de 
mariene biologische hulpbronnen.

1. Om de vermindering van de teruggooi te 
bevorderen en de overgang te 
vergemakkelijken naar een exploitatie van 
de levende mariene biologische 
hulpbronnen op een niveau dat het 
mogelijk maakt de populaties van de 
gevangen soorten op een peil te brengen en 
te houden dat de MSY benadert, kan uit 
het EFMZV steun worden verleend voor 
projecten ten bate van de ontwikkeling of 
de invoering van nieuwe technische of 
organisatorische kennis die leidt tot een 
beperking van de impact van de 
visserijactiviteiten op het milieu of tot een 
duurzamer gebruik van de mariene 
biologische hulpbronnen.

Or. es

Motivering

Er moeten realistische doelstellingen worden bepaald.
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Amendement 55

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.

Or. es

Motivering

De door de Commissie voorgestelde beperkingen verkleinen de mogelijkheden om de 
doelstellingen in de strijd tegen de klimaatverandering te bereiken. De steun voor motoren is 
nodig om de energie-efficiëntie te verbeteren. Deze uitsluiting valt geenszins te 
verantwoorden. Voorts wordt in het amendement de mogelijkheid behouden om in eenzelfde 
programmeringsperiode zo nodig verscheidene investeringen te doen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

De door de Commissie voorgestelde beperkingen verkleinen de mogelijkheden om de 
doelstellingen te bereiken. De mogelijkheid moet worden geboden om in één 
programmeringsperiode zo nodig verscheidene investeringen te doen.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vissershavens, aanlandings- en 
beschuttingsplaatsen

Vissershavens, aanlandings- en 
beschuttingsplaatsen en afslagen

Or. es

Motivering

De verordening zou de mogelijkheid moeten bieden om de infrastructuur van verouderde 
afslagen te verbeteren.

Amendement 58

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. Om de kwaliteit van het aangelande 
product, de energie-efficiency, de 
milieubescherming, de veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden, de brandstof-, 
water-, ijs- en elektriciteitsbevoorrading 
en de opslag en veiling van 
visserijproducten te verbeteren en een 
geïnformatiseerd beheer van de 
visserijactiviteiten tot stand te brengen, 
kan uit het EFMZV steun worden verleend 
voor investeringen ter verbetering van de 
infrastructuur van vissershavens,
aanlandingsplaatsen en afslagen, met 
inbegrip van investeringen in 
voorzieningen voor de verzameling van 
afval en zwerfvuil op zee.

Or. es

Motivering

De doelstellingen van de steun ter verbetering van de infrastructuur moeten worden 
uitgebreid. De verordening zou de mogelijkheid moeten bieden om de infrastructuur van 
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verouderde veilingen te verbeteren.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Er mag geen steun worden verleend voor 
de aanleg van nieuwe havens, nieuwe 
aanlandingsplaatsen of nieuwe afslagen.

4. Er mag geen steun worden verleend voor 
de aanleg van nieuwe havens of nieuwe 
aanlandingsplaatsen.

Or. es

Motivering

Steun voor de bouw van nieuwe afslagen zou niet mogen worden uitgesloten want verouderde 
moeten worden vervangen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het diversifiëren van het inkomen van 
de aquacultuurbedrijven via de 
ontwikkeling van aanvullende activiteiten 
buiten de aquacultuur.

(c) het diversifiëren van het inkomen van 
de aquacultuurbedrijven via de 
ontwikkeling van aanvullende activiteiten 
buiten de kernactiviteit van het bedrijf 
(d.w.z. aquacultuur).

Or. es

Motivering

Voor aquacultuurbedrijven bestaat een oplossing erin te diversifiëren naar aanvullende 
activiteiten die geen verband houden met de kernactiviteit, bijvoorbeeld op het gebied van 
milieu of toerisme.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 1, onder c), bedoelde steun 
wordt slechts verleend aan 
aquacultuurbedrijven indien de
aanvullende activiteiten die zij buiten de 
aquacultuur ontplooien, in verband staan 
met de kernactiviteit van het bedrijf (d.w.z. 
aquacultuur), zoals hengeltoerisme, 
aquacultuurgebonden milieudiensten of 
educatieve activiteiten in verband met 
aquacultuur.

2. De in artikel 1, onder c), bedoelde steun 
wordt slechts verleend aan 
aquacultuurbedrijven, voor aanvullende 
activiteiten naast de kernactiviteit, zoals 
hengeltoerisme, aquacultuurgebonden 
milieudiensten of educatieve activiteiten in 
verband met aquacultuur.

Or. es

Motivering

Voor aquacultuurbedrijven bestaat een oplossing erin te diversifiëren naar aanvullende 
activiteiten die geen verband houden met de kernactiviteit, bijvoorbeeld op het gebied van 
milieu of toerisme.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de bevordering van gelijke kansen, 
met name inzake gendergelijkheid en de 
integratie van mensen met een handicap.

Or. es

Motivering

De rapporteur stelt voor om de adviesmaatregelen uit te breiden tot de bevordering van 
gelijke kansen in de aquacultuursector.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, waaronder de 
combinatie van werk en gezin.

Or. es

Motivering

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden zou moeten worden opgenomen bij de 
adviesmaatregelen voor aquacultuurbedrijven.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt slechts verleend aan 
publiekrechtelijke instanties die 
geselecteerd zijn om bedrijfsadviesdiensten 
op te zetten. De in lid 1, onder b), bedoelde 
steun wordt slechts verleend aan 
aquacultuur-kmo's of 
aquacultuurproducentenorganisaties.

3. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt slechts verleend aan 
publiekrechtelijke instanties die 
geselecteerd zijn om bedrijfsadviesdiensten 
op te zetten. De in lid 1, onder b), bedoelde 
steun wordt slechts verleend aan 
aquacultuur-kmo's of 
producentenorganisaties of -verenigingen.

Or. es

Motivering

De rapporteur stelt voor om de steun voor het verstrekken van adviesdiensten op het gebied 
van technische, wetenschappelijke, juridische of economische aangelegenheden uit te breiden 
tot producentenverenigingen.



PE494.699v01-00 42/54 PA\911407NL.doc

NL

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt niet verleend aan grote 
aquacultuurbedrijven.

Schrappen

Or. es

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de rol die grote bedrijven op het gebied van 
innovatie kunnen spelen. Alleen grote bedrijven hebben de capaciteit om op dit vlak relevant 
werk te verrichten. De door de Commissie voorgestelde beperking is dan ook niet 
gerechtvaardigd.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vormen van extensieve aquacultuur, 
onder meer op het gebied van milieu-
instandhouding en –verbetering, 
biodiversiteit en beheer van het landschap 
en de traditionele kenmerken van 
aquacultuurgebieden.

(c) vormen van aquacultuur met het oog op
milieu-instandhouding en –verbetering, 
biodiversiteit en beheer van het landschap 
en de traditionele kenmerken van 
aquacultuurgebieden.

Or. es

Motivering

Er is geen enkele reden waarom extensieve aquacultuur milieuvriendelijker zou moeten zijn 
dan andere vormen van aquacultuur.
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de oprichting en werking van 
groeperingen voor de 
gezondheidsbescherming in de 
aquacultuursector.

Or. es

Motivering

In de veeteelt werken de groeperingen voor dierziektebestrijding heel doeltreffend. De 
rapporteur stelt voor om het werk van deze groeperingen ook in de aquacultuursector te 
bevorderen want dat is de enige dierlijke productiesector die geen communautaire steun 
ontvangt.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) uitgaven voor het ophalen en 
vernietigen van dieren die door een 
natuurlijke oorzaak of een ongeluk 
gestorven zijn, alsook voor het afmaken 
en ruimen van dieren om 
diergezondheidsredenen en met 
voorafgaande administratieve 
toestemming.

Or. es

Motivering

Het ophalen en vernietigen van gestorven dieren zadelt de bedrijven met hoge kosten op. De 
rapporteur stelt daarom voor om deze kosten in aanmerking te laten komen voor de 
steunmaatregelen voor uit het EFMZV gesubsidieerde verzekeringen.
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zien toe op een significante 
vertegenwoordiging van de visserij- en de 
aquacultuursector.

(b) zien toe op een 
meerderheidsvertegenwoordiging van de 
visserij- en de aquacultuursector.

Or. es

Motivering

"Significant" is een te vaag woord om aan te geven in welke mate de beroepsbeoefenaars uit 
de visserij- en aquacultuursector in de plaatselijke visserijgroepen vertegenwoordigd moeten 
zijn.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het ondersteunen van de diversifiëring 
van de economische bedrijvigheid in 
visserijgebieden, met name naar andere 
maritieme sectoren, en het ondersteunen 
van de werkgelegenheidscreatie in 
visserijgebieden, met name in andere 
maritieme sectoren;

(b) het ondersteunen van de diversifiëring 
van de economische bedrijvigheid in 
visserijgebieden, ook naar andere 
maritieme sectoren, en het ondersteunen 
van de werkgelegenheidscreatie in 
visserijgebieden, ook in andere maritieme 
sectoren;

Or. es

Motivering

Er is geen reden waarom de economische bedrijvigheid met name naar andere maritieme 
sectoren zou moeten worden gediversifieerd. De visserijsector kan ook kansen bieden en die 
mogen niet worden genegeerd.
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hier bedoelde steun kan tevens 
worden verleend voor maatregelen zoals 
bedoeld in de hoofdstukken I en II van 
deze titel, op voorwaarde dat er een 
duidelijke reden bestaat om deze 
maatregelen plaatselijk te beheren. 
Wanneer steun wordt verleend voor 
concrete acties die met deze maatregelen 
stroken, gelden de desbetreffende 
voorwaarden en de percentages van de 
bijdragen per concrete actie zoals bedoeld 
in de hoofdstukken I en II van deze titel.

2. De hier bedoelde steun kan tevens 
worden verleend voor maatregelen zoals 
bedoeld in de hoofdstukken I, II en IV van 
deze titel, op voorwaarde dat er een 
duidelijke reden bestaat om deze 
maatregelen plaatselijk te beheren. 
Wanneer steun wordt verleend voor 
concrete acties die met deze maatregelen 
stroken, gelden de desbetreffende 
voorwaarden en de percentages van de 
bijdragen per concrete actie zoals bedoeld 
in de hoofdstukken I, II en IV van deze 
titel.

Or. es

Motivering

In het kader van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën moet ook de afzet en verwerking 
worden toegevoegd omdat die een belangrijke rol spelen bij het scheppen van banen.

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de jaarlijks verleende steun mag niet 
meer bedragen dan het onderstaande 
procentuele aandeel van de gemiddelde 
jaarwaarde van de productie die de leden 
van de producentenorganisatie bij eerste 
verkoop hebben afgezet in de periode 
2009 – 2011. Wanneer de leden van de 
producentenorganisatie in de periode 
2009 – 2011 geen productie hebben 
afgezet, wordt de gemiddelde jaarwaarde 
van de productie die de leden in de eerste 
drie productiejaren hebben afgezet, in 

(c) de jaarlijks verleende steun mag niet 
meer bedragen dan 2% van de gemiddelde 
jaarwaarde van de productie die de leden 
van de producentenorganisatie bij eerste 
verkoop hebben afgezet in de periode 
2009 – 2011. Wanneer de leden van de 
producentenorganisatie in de periode 
2009 – 2011 geen productie hebben 
afgezet, wordt de gemiddelde jaarwaarde 
van de productie die de leden in de eerste 
drie productiejaren hebben afgezet, in 
aanmerking genomen.
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aanmerking genomen:
- 1 % in 2014
- 0,8 % in 2015
- 0,6 % in 2016
- 0,4 % in 2017
- 0,2 % in 2018

Or. es

Motivering

Opslagsteun is de enige maatregel tot stabilisatie van de markten die de Commissie in de 
volgende programmeringsperiode wil behouden. Dit instrument moet behouden blijven om 
het hoofd te bieden aan marktschommelingen.

Amendement 73

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. es

Motivering

Opslagsteun is de enige maatregel tot stabilisatie van de markten die de Commissie in de 
volgende programmeringsperiode wil behouden. Dit instrument moet behouden blijven om 
het hoofd te bieden aan marktschommelingen.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 bis
Compenserende vergoeding voor 

tonijnproducenten
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1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compenserende 
vergoedingen aan 
producentenorganisaties wanneer een 
daling van de invoerprijzen van tonijn 
voor de conservenindustrie het inkomen 
van Europese producenten in gevaar kan 
brengen.
2. De steun wordt verleend wanneer is 
voldaan aan de voorwaarden van 
Verordening nr. (...) tot vaststelling van de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserij- en aquacultuurproducten.

Or. es

Motivering

De rapporteur is voorstander van het behoud van de compenserende vergoedingen die 
tonijnproducenten nu ontvangen als tegenprestatie voor de volledige en definitieve schorsing 
van de douaneheffing op hele tonijn die afkomstig is uit derde landen en bestemd is voor 
verwerking. De afschaffing van deze vergoedingen zou duidelijk nadelig zijn voor de 
Europese productie.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de rechtstreekse afzet van 
visserijproducten door kleinschalige 
kustvissers;

(iii) de rechtstreekse afzet van 
visserijproducten door kleinschalige 
kustvissers en te voet opererende vissers;

Or. es

Motivering

Schaal- en schelpdiervissers mogen niet verstoken blijven van afzetsteun.
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) communicatiecampagnes.

Or. es

Motivering

Het voeren van communicatiecampagnes zou bevorderlijk zijn voor de afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten. De rapporteur stelt dan ook voor om dergelijke campagnes toe te 
voegen aan de subsidiabele maatregelen.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) de organisatie van en deelname aan 
beurzen en commerciële evenementen in 
de sector.

Or. es

Motivering

Het Commissievoorstel zou moeten worden aangevuld met acties die de rapporteur 
noodzakelijk vindt om de afzet van visserij- en aquacultuurproducten te bevorderen.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) innovatie in de bedrijven.

Or. es
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Motivering

Het Commissievoorstel zou moeten worden aangevuld met acties die de rapporteur 
noodzakelijk vindt om de afzet van visserij- en aquacultuurproducten te bevorderen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quinquies) opleiding, met name op het 
gebied van innovatie.

Or. es

Motivering

Het Commissievoorstel zou moeten worden aangevuld met acties die de rapporteur 
noodzakelijk vindt om de afzet van visserij- en aquacultuurproducten te bevorderen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter f sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f sexies) het zoeken naar nieuwe 
afzetmarkten.

Or. es

Motivering

Dezelfde motivering als hierboven.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – letter f septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f septies) de ondersteuning van het in de 
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handel brengen en de afzetbevordering 
van streek- en seizoensproducten.

Or. es

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) investeringen die het 
concurrentievermogen en de economische 
levensvatbaarheid van de bedrijven 
verbeteren;

Or. es

Motivering

De verwerkingssector is erg belangrijk voor de economische duurzaamheid van de 
visserijsector en voor het behoud en de schepping van banen. Het Commissievoorstel moet 
worden verbeterd door de steun uit hoofde van het EFMZV voor meer doeleinden in te zetten.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) investeringen om de 
arbeidsomstandigheden, de hygiëne, de 
volksgezondheid en de kwaliteit te 
verbeteren;

Or. es

Motivering

De verwerkingssector is erg belangrijk voor de economische duurzaamheid van de 
visserijsector en voor het behoud en de schepping van banen. Het Commissievoorstel moet 
worden verbeterd door de steun uit hoofde van het EFMZV voor meer doeleinden in te zetten.
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quater) investeringen om de 
productiecapaciteit te vergroten wanneer 
er goede marktvooruitzichten bestaan;

Or. es

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quinquies) investeringen voor innovatie 
en onderzoek in bedrijven en 
sectororganisaties;

Or. es

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1 – letter d sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d sexies) investeringen om werknemers 
op te leiden inzake innovatie;

Or. es
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Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1 – letter d septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d septies) investeringen in sociale 
maatregelen voor werknemers;

Or. es

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1 – letter d octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d octies) investeringen in maatregelen 
om de dialoog en de samenwerking tussen 
de betrokken partijen te bevorderen.

Or. es

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met inachtneming van de algemene 
voorschriften van artikel 72 van 
[Verordening(EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] en met 
inachtneming van het besluit van de 
Commissie tot goedkeuring van het 
operationele programma betaalt de 
Commissie een initieel 
voorfinancieringsbedrag voor de hele 
programmeringsperiode. Dit bedrag komt 
overeen met 4 % van de bijdrage die uit de 
EU-begroting voor het betrokken 
operationele programma wordt betaald. Het 

1. Met inachtneming van de algemene 
voorschriften van artikel 72 van 
[Verordening(EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] en met 
inachtneming van het besluit van de 
Commissie tot goedkeuring van het 
operationele programma betaalt de 
Commissie een initieel 
voorfinancieringsbedrag voor de hele 
programmeringsperiode. Dit bedrag komt 
overeen met 7 % van de bijdrage die uit de 
EU-begroting voor het betrokken 
operationele programma wordt betaald. Het 
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bedrag kan, onder voorbehoud van de 
beschikbaarheid van middelen, in twee 
tranches worden opgesplitst.

bedrag kan, onder voorbehoud van de 
beschikbaarheid van middelen, in twee 
tranches worden opgesplitst.

Or. es

Motivering

In de huidige tijden van financiële crisis mag het percentage van de voorfinanciering van het 
operationele programma niet worden verlaagd.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 55, lid 7, van 
[Verordening (EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] komen 
uitgaven die naar aanleiding van een 
wijziging van het programma 
overeenkomstig artikel 22, lid 2, 
subsidiabel zijn geworden, pas voor steun 
in aanmerking met ingang van 1 januari 
van het jaar na indiening van de betrokken 
wijziging.

3. In afwijking van artikel 55, lid 7, van 
[Verordening (EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] komen 
uitgaven die naar aanleiding van een 
wijziging van het programma 
overeenkomstig artikel 22, lid 2, 
subsidiabel zijn geworden, pas voor steun 
in aanmerking vanaf het ogenblik van
indiening van de betrokken wijziging.

Or. es

Motivering

Wanneer een beheersautoriteit een wijziging van het programma voorstelt, is dat meestal om 
een steunverlening bij te sturen of aan nieuwe omstandigheden aan te passen. Daarom 
moeten wijzigingen ingaan vanaf het ogenblik waarop ze worden ingediend, zoals dat in het 
EVF gebeurt.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie oefent deze machtiging uit 
met volledige inachtneming van het 

De Commissie oefent deze machtiging uit 
met volledige inachtneming van het 
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evenredigheidsbeginsel en in het volledige 
besef van het risico dat niet-naleving van 
de respectieve GVB-voorschriften een 
ernstige bedreiging vormt zowel voor de 
duurzame exploitatie van de levende 
mariene biologische hulpbronnen op een 
niveau dat het mogelijk maakt de 
populaties van de gevangen soorten boven
een peil te brengen en te houden dat de 
MSY kan opleveren, als voor de 
duurzaamheid van de betrokken bestanden 
of voor de instandhouding van het mariene 
milieu.

evenredigheidsbeginsel en in het volledige 
besef van het risico dat niet-naleving van 
de respectieve GVB-voorschriften een 
ernstige bedreiging vormt zowel voor de 
duurzame exploitatie van de levende 
mariene biologische hulpbronnen op een 
niveau dat het mogelijk maakt de 
populaties van de gevangen soorten op een 
peil te brengen en te houden dat de MSY 
benadert, als voor de duurzaamheid van de 
betrokken bestanden of voor de 
instandhouding van het mariene milieu.

Or. es

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene voorafgaande voorwaarden Schrappen

Or. es

Motivering

De Commissie zou de voorafgaande voorwaarden beter moeten onderzoeken om bij voorkeur 
alleen de voorwaarden met betrekking tot een betere doeltreffendheid van het fonds te 
behouden.


