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27.3.2019 A8-0176/276

Amendement 276
Marco Affronte
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Er moet een Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV) voor 
de periode 2021-2027 worden opgericht. 
Dat fonds moet erop gericht zijn om 
financiering uit de begroting van de Unie 
aan te wenden voor de ondersteuning van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB), het maritiem beleid van de Unie en 
de internationale verbintenissen van de 
Unie op het gebied van oceaangovernance. 
Dergelijke financiering is onontbeerlijk 
voor een duurzame visserij en de 
instandhouding van de biologische 
rijkdommen van de zee, voor 
voedselzekerheid door een aanbod van vis 
en schaal- en schelpdieren, voor de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
voor gezonde, veilige, beveiligde, schone 
en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

(1) Er moet een Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV) voor 
de periode 2021-2027 worden opgericht. 
Dat fonds moet erop gericht zijn om 
financiering uit de begroting van de Unie 
aan te wenden voor de ondersteuning van 
de uitvoering van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) en de kaderrichtlijn 
mariene strategie (MSFD), het maritiem 
beleid van de Unie en de internationale 
verbintenissen van de Unie op het gebied 
van oceaangovernance. Dergelijke 
financiering is onontbeerlijk voor een 
duurzame visserij, met inbegrip van de 
instandhouding van de biologische 
rijkdommen en habitats van de zee, voor 
duurzame aquacultuur, voor 
voedselzekerheid door een aanbod van vis 
en schaal- en schelpdieren, voor de groei 
van een duurzame blauwe economie, voor 
welvaart en economische en sociale 
cohesie in visserij- en 
aquacultuurgemeenschappen en voor 
gezonde, veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen. 
Steun in het kader van het EFMZV moet 
tevens bijdragen tot het voorzien in de 
behoeften van zowel producenten als 
consumenten.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/277

Amendement 277
Marco Affronte
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Als wereldspeler in de oceanen en 
als de op vier na grootste producent van vis 
en schaal- en schelpdieren ter wereld, 
draagt de Unie een grote 
verantwoordelijkheid bij de bescherming, 
de instandhouding en het duurzame gebruik 
van de oceanen en hun rijkdommen. Het 
behoud van zeeën en oceanen is immers 
van vitaal belang voor een snel groeiende 
wereldbevolking. Ook is het van 
sociaaleconomisch belang voor de Unie: 
een duurzame blauwe economie stimuleert 
investeringen, banen en groei, bevordert 
onderzoek en innovatie en draagt bij tot 
energiezekerheid door oceaanenergie. 
Bovendien zijn veilige en beveiligde zeeën 
en oceanen essentieel voor doeltreffende 
grenscontrole en voor de wereldwijde strijd 
tegen criminaliteit op zee en wordt zo 
tegemoet gekomen aan de bezorgdheid van 
de burgers met betrekking tot veiligheid.

(2) Als wereldspeler in de oceanen 
die, met inbegrip van de ultraperifere 
gebieden en de landen en gebieden 
overzee, de grootste maritieme ruimte 
ter wereld vormt, is de Unie de op vier 
na grootste producent van vis en schaal- 
en schelpdieren ter wereld geworden en 
draagt zij een grote 
verantwoordelijkheid bij de 
bescherming, de instandhouding en het 
duurzame gebruik van de oceanen en 
hun rijkdommen. Het behoud van zeeën 
en oceanen is immers van vitaal belang 
voor een snel groeiende 
wereldbevolking. Ook is het van 
sociaaleconomisch belang voor de Unie: 
een duurzame blauwe economie die zich 
ontwikkelt binnen ecologische grenzen, 
stimuleert investeringen, banen en groei, 
bevordert onderzoek en innovatie en 
draagt bij tot energiezekerheid door 
oceaanenergie. Bovendien zijn veilige 
en beveiligde zeeën en oceanen 
essentieel voor doeltreffende 
grenscontrole en voor de wereldwijde 
strijd tegen criminaliteit op zee en wordt 
zo tegemoet gekomen aan de 
bezorgdheid van de burgers met 
betrekking tot veiligheid.
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27.3.2019 A8-0176/278

Amendement 278
Marco Affronte
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het in Verordening (EU) 
XX/XX6 vastgestelde meerjarig financieel 
kader is bepaald dat de begroting van de 
Unie het visserijbeleid en het maritiem 
beleid moet blijven ondersteunen. De 
EFMZV-begroting moet, in lopende 
prijzen, 6 140 000 000 EUR belopen. De 
EFMZV-middelen moeten worden 
verdeeld tussen gedeeld, direct en indirect 
beheer. 5 311 000 000 EUR moet worden 
uitgetrokken voor steun onder gedeeld 
beheerd en 829 000 000 EUR voor steun 
onder direct en indirect beheer. Met het oog 
op stabiliteit, met name met betrekking tot 
de verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen, moet de afbakening van de 
nationale toewijzingen onder gedeeld 
beheer voor de programmeringsperiode 
2021-2027 worden gebaseerd op de 
EFMZV-verdeling van de periode 2014-
2020. Er moeten specifieke bedragen 
worden bestemd voor de ultraperifere 
gebieden, voor controle en handhaving en 
voor de verzameling en verwerking van 
gegevens voor visserijbeheer en 
wetenschappelijke doeleinden, terwijl de 
bedragen voor definitieve stopzetting en 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten moeten worden 
geplafonneerd.

(8) In het in Verordening (EU) 
XX/XX6 vastgestelde MFK is bepaald 
dat de begroting van de Unie het 
visserijbeleid en het maritiem beleid 
moet blijven ondersteunen. De 
EFMZV-begroting moet met ten 
minste 10 % worden verhoogd ten 
opzichte van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020. De middelen ervan 
moeten worden verdeeld tussen 
gedeeld, direct en indirect beheer. 87 % 
moet worden uitgetrokken voor steun 
onder gedeeld beheerd en 13 % voor 
steun onder direct en indirect beheer. 
Met het oog op stabiliteit, met name 
met betrekking tot de verwezenlijking 
van de GVB-doelstellingen en de 
kaderrichtlijn mariene strategie 
(MSFD), moet de afbakening van de 
nationale toewijzingen onder gedeeld 
beheer voor de programmeringsperiode 
2021-2027 worden gebaseerd op de 
EFMZV-verdeling van de periode 
2014-2020. Er moeten specifieke 
bedragen worden bestemd voor de 
ultraperifere gebieden, voor controle en 
handhaving, voor de verzameling en 
verwerking van gegevens voor 
visserijbeheer en wetenschappelijke 
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doeleinden, voor de bescherming en 
het herstel van de biodiversiteit en de 
ecosystemen van de zee en de kust en 
voor mariene kennis, terwijl de 
bedragen voor definitieve stopzetting 
en tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten en voor 
investeringen in vaartuigen moeten 
worden geplafonneerd.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 PB C […], […], blz. […]. 6 PB C […], […], blz. […].

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/279

Amendement 279
Marco Affronte
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De aanlandingsverplichting is een 
van de grootste uitdagingen van het GVB. 
Ze heeft voor de sector geleid tot 
aanzienlijke veranderingen in de 
visserijpraktijken, die soms gepaard gingen 
met hoge kosten. Daarom moet het 
mogelijk zijn uit het EFMZV steun te 
verlenen, en wel met een hogere 
steunintensiteit dan die welke voor andere 
concrete acties geldt, voor innovatie en 
investeringen die bijdragen tot de 
uitvoering van de aanlandingsverplichting, 
zoals investeringen in selectief vistuig, in 
de verbetering van de haveninfrastructuur 
en in de afzet van ongewenste vangsten. Er 
moet tevens een maximale steunintensiteit 
van 100 % worden gehanteerd voor het 
ontwerp, de ontwikkeling, de monitoring, 
de evaluatie en het beheer van transparante 
systemen voor de uitwisseling van 
vangstmogelijkheden tussen lidstaten om 
het door de aanlandingsverplichting 
ontstane "knelsoorteffect" te matigen.

(21) De aanlandingsverplichting is 
een wettelijke verplichting en een van 
de grootste uitdagingen van het GVB. 
Ze heeft voor de sector geleid tot het 
einde van de uit milieuoogpunt 
onaanvaardbare teruggooipraktijk 
alsook tot aanzienlijke, belangrijke 
veranderingen in de visserijpraktijken, 
die soms gepaard gingen met hoge 
kosten. De lidstaten moeten daarom 
gebruikmaken van het EFMZV om 
steun te verlenen, en wel met een hogere 
steunintensiteit dan die welke voor 
andere concrete acties geldt, voor 
innovatie en investeringen die bijdragen 
tot de volledige en tijdige uitvoering van 
de aanlandingsverplichting, zoals 
investeringen in selectief vistuig en de 
toepassing van tijdelijke en ruimtelijke 
selectiviteitsmaatregelen, in de 
verbetering van de haveninfrastructuur 
en in de afzet van ongewenste vangsten. 
Er moet tevens een maximale 
steunintensiteit van 100 % worden 
gehanteerd voor het ontwerp, de 
ontwikkeling, de monitoring, de 
evaluatie en het beheer van transparante 
systemen voor de uitwisseling van 
vangstmogelijkheden tussen lidstaten 
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om het door de aanlandingsverplichting 
ontstane "knelsoorteffect" te matigen.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/280

Amendement 280
Marco Affronte
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Voedselzekerheid is afhankelijk van 
doeltreffende en goed georganiseerde 
markten, die zorgen voor meer 
transparantie, stabiliteit, kwaliteit en 
diversiteit in de voedselvoorzieningsketen 
en voor betere informatie voor de 
consument. Daarom moet uit het EFMZV 
steun kunnen worden verleend voor de 
afzet van visserij- en aquacultuurproducten 
overeenkomstig de doelstellingen van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad ("GMO-
verordening")15. Steun moet met name 
beschikbaar zijn voor de oprichting van 
producentenorganisaties, de uitvoering van 
productie- en afzetplannen, de bevordering 
van nieuwe afzetmogelijkheden en de 
ontwikkeling en de verspreiding van 
informatie over de markt.

(33) Voedselzekerheid is afhankelijk 
van de bescherming van het mariene 
milieu, het duurzame beheer van 
visbestanden, doeltreffende en goed 
georganiseerde markten, die zorgen 
voor meer transparantie, stabiliteit, 
kwaliteit en diversiteit in de 
voedselvoorzieningsketen en voor 
betere informatie voor de consument. 
Daarom moet uit het EFMZV steun 
kunnen worden verleend voor de afzet 
van visserij- en aquacultuurproducten 
overeenkomstig de doelstellingen van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad 
("GMO-verordening")15. Steun moet 
met name onder andere beschikbaar 
zijn voor de oprichting van 
producentenorganisaties, waaronder 
visserijcoöperaties en kleinschalige 
producenten, de uitvoering van 
productie- en afzetplannen, opslagsteun, 
promotie- en communicatiecampagnes, 
de bevordering van nieuwe 
afzetmogelijkheden, het uitvoeren van 
marktonderzoeken, instandhouding en 
versterking van de Waarnemingspost 
voor de EU-markt voor visserij- en 
aquacultuurproducten (Eumofa) en de 
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ontwikkeling en de verspreiding van 
informatie over de markt.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 
van 28.12.2013, blz. 1).

15 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 
van 28.12.2013, blz. 1).

Or. en


