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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft op 12 juni 2018 een nieuw wetsvoorstel ingediend met betrekking tot het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) voor de periode 2021-2027. Dit 
fonds is bedoeld 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, 
met name in de context van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Als rapporteur voor advies voor de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, ben ik ingenomen met de mededeling van de Commissie. Deze biedt de 
medewetgevers een goede basis voor samenwerking en voor het bereiken van 
overeenstemming. Ik wil de Commissie in het bijzonder bedanken voor het versterken van de 
milieudimensie van het fonds, die met name gericht is op de bescherming van de mariene 
ecosystemen en, met een verwachte bijdrage van 30 % van zijn begroting, op het tegengaan 
van de klimaatverandering en de aanpassing aan de gevolgen daarvan, in overeenstemming 
met de aangegane verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

Tegelijkertijd ben ik van oordeel dat het nieuwe fonds doeltreffender en efficiënter zal zijn, 
dankzij de vereenvoudiging, subsidiariteit, aanpassing aan andere fondsen en een betere 
afstemming van de steun op de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Visserij en aquacultuur dragen bij tot voedselzekerheid en voeding. Momenteel importeert de 
Unie echter meer dan 60 % van de visserijproducten, waardoor zij zeer afhankelijk is van 
derde landen. De belangrijkste uitdaging is het aansporen van burgers tot het consumeren van 
vis uit de Unie, die ondanks zijn betaalbare prijzen aan hoge kwaliteitsnormen voldoet.  In dit 
verband moet de aquacultuur prominenter aanwezig worden in de sector en haar kritische 
massa verhogen: momenteel vertegenwoordigen visserijproducten die afkomstig zijn uit deze 
activiteit slechts 20 % van het totale aanbod op de Europese markt.

Het leek mij evenwel belangrijk het verslag aan te vullen met een reeks amendementen met 
het oog op de flexibiliteit en om buitensporige schade aan de visserijvloot te voorkomen, 
rekening houdend met de diversiteit van de Europese vloot.

Ik heb het onderdeel "gezamenlijk beheer" ingevoerd, een beheersmechanisme voor 
professionele visserijactiviteiten, recreatieve visserij en aquacultuur, waarbij overheden hun 
autoriteit delen met de lokale gebruikersgemeenschap, en iedere partij specifieke 
bevoegdheden en rechten krijgt toegekend met betrekking tot de informatie en besluitvorming 
op het gebied van het beheer van de activiteiten. We mogen niet vergeten dat de vissers zelf 
het meest gebaat zijn bij de instandhouding van de visgronden en de visbestanden, aangezien 
er zonder vis geen visserijactiviteiten mogelijk zijn, en zonder visserijactiviteiten geen 
werkgelegenheid. Daarom heb ik met de voorgestelde amendementen gestreefd naar een 
optimaal evenwicht tussen economische, sociale en milieuduurzaamheid.

Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat het vereenvoudigen en verduidelijken van de acties die 
in het kader van het EFMZV kunnen worden ondernomen, het beheer voor de lidstaten zal 
vergemakkelijken, de administratieve lasten zal verlichten, de maritieme en visserijsector van 
de Unie zal helpen, en tegelijkertijd zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen 
op het vlak van duurzame ontwikkeling.
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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie visserij onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

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 volledige en tijdige uitvoering van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), 
de kaderrichtlijn mariene strategie, het 
maritiem beleid van de Unie en de 
internationale verbintenissen van de Unie 
op het gebied van oceaangovernance. 
Dergelijke financiering is, in combinatie 
met verantwoorde beleidsmaatregelen op 
het gebied van visserij, een van de 
belangrijkste factoren 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 die 
zich binnen de ecologische grenzen 
ontwikkelt en voor gezonde, veilige, 
beveiligde, schone en duurzaam beheerde 
zeeën en oceanen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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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 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 snelgroeiende wereldbevolking. Ook is 
het van sociaaleconomisch belang voor de 
Unie: een duurzame blauwe economie die 
zich binnen de ecologische grenzen 
ontwikkelt, 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.

Amendement 3

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-

(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 
meerjarige 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 



PE627.712v02-00 6/49 AD\1169823NL.docx

NL

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.

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.

_________________ _________________

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Europese maritieme sector biedt 
meer dan 5 miljoen banen, die bijna 
500 miljard EUR per jaar opleveren, en dat 
aantal zou nog sterk kunnen stijgen. De 
output van de wereldwijde 
oceaaneconomie wordt momenteel op 
1,3 biljoen EUR geraamd en dat bedrag 
kan tegen 2030 meer dan verdubbelen. De 
noodzaak om te voldoen aan de CO2-
emissiedoelstellingen, de 
hulpbronnenefficiëntie te verhogen en de 
ecologische voetafdruk van de blauwe 
economie te verkleinen, is een belangrijke 
aanzet geweest voor innovatie in andere 
sectoren, zoals de uitrusting van 
zeeschepen, de scheepsbouw, 
oceaanobservatie, de baggerij, de 
bescherming van kustgebieden en de 
mariene bouw. De investeringen in de 
maritieme economie worden gefinancierd 
uit de structuurfondsen van de Unie, in het 
bijzonder het Europees Fonds voor 

(9) De Europese maritieme sector biedt 
meer dan 5 miljoen banen, die bijna 
500 miljard EUR per jaar opleveren, en dat 
aantal zou nog sterk kunnen stijgen, 
waarbij het desalniettemin zaak is toezicht 
te blijven houden op de visbestanden en 
overbevissing tegen te gaan door middel 
van passende maatregelen. De output van 
de wereldwijde oceaaneconomie wordt 
momenteel op 1,3 biljoen EUR geraamd en 
dat bedrag kan tegen 2030 meer dan 
verdubbelen. De noodzaak om te voldoen 
aan de CO2-emissiedoelstellingen, de 
hulpbronnenefficiëntie te verhogen en de 
ecologische voetafdruk van de blauwe 
economie te verkleinen, is een belangrijke 
aanzet geweest voor innovatie in andere 
sectoren, zoals de uitrusting van 
zeeschepen, de scheepsbouw, 
oceaanobservatie, de baggerij, de 
bescherming van kustgebieden en de 
mariene bouw. De investeringen in de 
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regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
EFMZV. Nieuwe investeringsinstrumenten 
zoals InvestEU moeten worden aangewend 
om het groeipotentieel van de sector waar 
te maken.

maritieme economie worden gefinancierd 
uit de structuurfondsen van de Unie, in het 
bijzonder het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
EFMZV. Nieuwe investeringsinstrumenten 
zoals InvestEU moeten worden aangewend 
om het groeipotentieel van de sector waar 
te maken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFMZV moet berusten op vier 
prioriteiten: bevorderen van een duurzame 
visserij en van de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee; 
bijdragen tot de voedselzekerheid in de 
Unie door concurrerende en duurzame 
aquacultuur en markten; mogelijk maken 
van de groei van een duurzame blauwe 
economie en bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen; versterken van de 
internationale oceaangovernance en tot 
stand brengen van veilige, beveiligde, 
schone en duurzaam beheerde zeeën en 
oceanen. Deze prioriteiten moeten worden 
nagestreefd door middel van gedeeld, 
direct en indirect beheer.

(10) Het EFMZV moet berusten op vier 
prioriteiten die volledig in lijn zijn met de 
GVB-doelstellingen: bevorderen van een 
duurzame visserij en van de 
instandhouding van de biologische 
rijkdommen van de zee; bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur en 
markten; mogelijk maken van een 
duurzame blauwe economie die zich 
binnen de ecologische grenzen ontwikkelt
en welvarende kustgemeenschappen 
bevordert; versterken van de internationale 
oceaangovernance en tot stand brengen van 
veilige, beveiligde, schone en duurzaam 
beheerde zeeën en oceanen. Deze 
prioriteiten moeten worden nagestreefd 
door middel van gedeeld, direct en indirect 
beheer.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFMZV voor de periode na 
2020 moet worden gebaseerd op een 
vereenvoudigde structuur zonder vooraf op 
een al te prescriptieve manier maatregelen 

(11) Het EFMZV voor de periode na 
2020 moet worden gebaseerd op een 
vereenvoudigde structuur zonder vooraf op 
een al te prescriptieve manier maatregelen 
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of nadere subsidiabiliteitsregels op 
Unieniveau vast te leggen. Er moeten 
daarentegen brede steungebieden worden 
beschreven voor elke prioriteit. De 
lidstaten moeten in hun programma dus de 
meest geschikte manieren aangeven om de 
prioriteiten te realiseren. Er kan steun 
worden verleend voor uiteenlopende 
maatregelen die de lidstaten aangeven in de 
programma's, volgens de regels van de 
onderhavige verordening en van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
op voorwaarde dat zij onder de in de 
onderhavige verordening genoemde 
steungebieden vallen. Er moet echter een 
lijst van niet-subsidiabele concrete acties 
worden opgesteld om schadelijke gevolgen 
voor de instandhouding van de 
visbestanden te vermijden, bijvoorbeeld 
een algemeen verbod op investeringen om 
de vangstcapaciteit te vergroten. 
Bovendien moet aan investeringen en 
compensaties ten bate van de vissersvloot 
de strikte voorwaarde worden verbonden 
dat ze stroken met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB.

of nadere subsidiabiliteitsregels op 
Unieniveau vast te leggen. Er moeten 
daarentegen brede steungebieden worden 
beschreven voor elke prioriteit. De 
lidstaten moeten in hun programma dus de 
meest geschikte manieren aangeven om de 
prioriteiten te realiseren. Er kan steun 
worden verleend voor uiteenlopende 
maatregelen die de lidstaten aangeven in de 
programma's, volgens de regels van de 
onderhavige verordening en van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
op voorwaarde dat zij onder de in de 
onderhavige verordening genoemde 
steungebieden vallen. Er moet echter een 
lijst van niet-subsidiabele concrete acties 
worden opgesteld om schadelijke gevolgen 
voor de instandhouding van de 
visbestanden en aantasting van het 
ecosysteem te vermijden, bijvoorbeeld een 
algemeen verbod op investeringen om de 
vangstcapaciteit te vergroten. Bovendien 
moet aan investeringen en compensaties 
ten bate van de vissersvloot de strikte 
voorwaarde worden verbonden dat ze 
stroken met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gezien het belang van de strijd 
tegen de klimaatverandering in 
overeenstemming met de toezeggingen van 
de Unie in het kader van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs en in het 
kader van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, moet deze 
verordening bijdragen tot 
"klimaatmainstreaming" (integratie van 
klimaatactie in het beleid en de fondsen) en 

(13) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering 
in overeenstemming met de toezeggingen
van de Unie in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, en moet deze 
verordening bijdragen aan de integratie van 
klimaatactie en ertoe leiden dat 25 % van 
de uitgaven uit de begroting van de Unie 
worden aangewend voor 
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ertoe leiden dat 25 % van de uitgaven uit 
de begroting van de Unie worden 
aangewend voor klimaatdoelstellingen. 
Met de acties in het kader van deze 
verordening zal naar verwachting 30 % van 
de totale financiële middelen van het 
EFMZV bijdragen tot de verwezenlijking 
van klimaatdoelstellingen. De acties zullen 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van
het EFMZV worden vastgesteld en zullen 
opnieuw worden beoordeeld in het kader 
van de desbetreffende evaluatie- en 
beoordelingsprocedures.

klimaatdoelstellingen. Met de acties in het 
kader van deze verordening zal naar 
verwachting 30 % van de totale financiële 
middelen van het EFMZV bijdragen tot de 
verwezenlijking van klimaatdoelstellingen. 
De acties, met inbegrip van projecten die 
gericht zijn op de bescherming en het 
herstel van zeegrasvelden en waterrijke 
kustgebieden, beide belangrijke 
koolstofputten, zullen tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van het 
EFMZV worden vastgesteld en zullen 
opnieuw worden beoordeeld in het kader 
van de desbetreffende evaluatie- en 
beoordelingsprocedures.

Motivering

In het recentste verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering 
wordt benadrukt dat niet alleen de vermindering van de CO2-uitstoot in aanmerking moet 
worden genomen, maar ook de verwijdering van CO2 uit de atmosfeer.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFMZV moet eveneens 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen van de Unie. Deze 
bijdrage moet worden gevolgd aan de hand 
van milieumarkers van de Unie en er moet 
regelmatig verslag over worden uitgebracht 
in het kader van evaluaties en van jaarlijkse 
prestatieverslagen.

(14) Het EFMZV moet eveneens 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen van de Unie binnen 
het kader van het GVB en 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis. Deze bijdrage 
moet worden gevolgd aan de hand van 
milieumarkers van de Unie en er moet 
regelmatig verslag over worden uitgebracht 
in het kader van evaluaties en van jaarlijkse 
prestatieverslagen.

_________________

1 bis 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 
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mariene milieu (kaderrichtlijn mariene 
strategie) (PB L 164 van 25.6.2008,
blz. 19).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Overeenkomstig artikel 42 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad (hierna de 
"GVB-verordening" genoemd)7 moet de 
financiële bijstand van de Unie in het kader 
van het EFMZV afhankelijk zijn van de 
naleving van de GVB-voorschriften. 
Bijgevolg mogen aanvragen van 
begunstigden die de toepasselijke GVB-
voorschriften niet naleven, niet in 
aanmerking komen voor financiering.

(15) Overeenkomstig artikel 42 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad (hierna de 
"GVB-verordening" genoemd)7 moet de 
financiële bijstand van de Unie in het kader 
van het EFMZV afhankelijk zijn van de 
volledige naleving van de 
GVB-voorschriften en van de 
EU-milieuwetgeving ter zake. Deze 
bijstand moet uitsluitend worden verleend 
aan marktdeelnemers en lidstaten die de 
desbetreffende wettelijke verplichtingen 
volledig in acht nemen. Bijgevolg mogen 
aanvragen van begunstigden die de 
toepasselijke GVB-voorschriften niet 
naleven, niet in aanmerking komen voor 
financiering.

_________________ _________________

7 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en 
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 
28.12.2013, blz. 22).

7 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en 
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 
28.12.2013, blz. 22).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om tegemoet te komen aan de in 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
specifieke voorwaarden van het GVB en 
om de naleving van GVB-voorschriften te 
bevorderen, moeten voorschriften worden 
vastgesteld ter aanvulling van de regels 
inzake onderbreking, schorsing en 
financiële correcties zoals bepaald in 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen]. 
Wanneer een lidstaat of een begunstigde 
zijn uit het GVB voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt of wanneer de 
Commissie beschikt over aanwijzingen van 
een dergelijke niet-naleving, moet de 
Commissie de gelegenheid krijgen om bij 
wijze van voorzorgsmaatregel de 
betrokken betalingstermijnen te 
onderbreken. Naast de mogelijkheid om de 
betalingstermijn te onderbreken, moet de 
Commissie in geval van ernstige niet-
naleving van GVB-voorschriften door een 
lidstaat de mogelijkheid krijgen om 
betalingen te schorsen en om financiële 
correcties op te leggen teneinde te 
voorkomen dat betalingen worden verricht 
voor niet-subsidiabele uitgaven.

(16) Om tegemoet te komen aan de in 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
specifieke voorwaarden van het GVB en 
om de volledige naleving van GVB-
voorschriften te bevorderen, moeten 
voorschriften worden vastgesteld ter 
aanvulling van de regels inzake 
onderbreking, schorsing en financiële 
correcties zoals bepaald in Verordening 
(EU) XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]. Wanneer 
een lidstaat of een begunstigde zijn uit het 
GVB voortvloeiende verplichtingen niet 
nakomt of wanneer de Commissie beschikt 
over aanwijzingen van een dergelijke niet-
naleving, moet de Commissie de 
gelegenheid krijgen om bij wijze van 
voorzorgsmaatregel de betrokken 
betalingstermijnen te onderbreken. Naast 
de mogelijkheid om de betalingstermijn te 
onderbreken, moet de Commissie in geval 
van ernstige niet-naleving van GVB-
voorschriften door een lidstaat de 
mogelijkheid krijgen om betalingen te 
schorsen en om financiële correcties op te 
leggen teneinde te voorkomen dat 
betalingen worden verricht voor niet-
subsidiabele uitgaven.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De laatste jaren heeft het GVB 
grote vooruitgang geboekt bij het 
terugbrengen van de visbestanden naar een 
gezond niveau, bij het vergroten van de 
winstgevendheid van de visserijsector van 
de Unie en bij de instandhouding van 
mariene ecosystemen. Er is echter nog heel 
wat werk voor de boeg om de 
sociaaleconomische en ecologische 
doelstellingen van het GVB te bereiken. 

(17) De laatste jaren zijn binnen het 
GVB maatregelen getroffen om de 
visbestanden naar een gezond niveau terug 
te brengen, de winstgevendheid van de 
visserijsector van de Unie te vergroten en 
mariene ecosystemen in stand te houden. 
Er is echter nog heel wat werk voor de 
boeg om de sociaaleconomische en 
ecologische doelstellingen van het GVB 
volledig te bereiken, met inbegrip van de 
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Daarom moet de steun na 2020 worden 
voortgezet, met name in zeegebieden waar 
de vooruitgang trager verloopt.

wettelijke verplichting om alle populaties 
van de visbestanden weer boven het 
biomassaniveau te brengen en te houden 
dat de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren. Daarom moet de steun na 2020 
worden voortgezet, met name in 
zeegebieden waar de vooruitgang trager 
verloopt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De visserij is van vitaal belang voor 
het levensonderhoud en het cultureel 
erfgoed van veel kustgemeenschappen in 
de Unie, en dan vooral waar de 
kleinschalige kustvisserij een belangrijke 
rol speelt. In veel vissersgemeenschappen 
ligt de gemiddelde leeftijd boven de 50. 
Generatievernieuwing en diversificatie van 
activiteiten blijven dan ook een uitdaging.

(18) De visserij is van vitaal belang voor 
het levensonderhoud en het cultureel 
erfgoed van veel kust- en 
eilandgemeenschappen in de Unie, en dan 
vooral waar de kleinschalige kustvisserij 
een belangrijke rol speelt. In veel 
vissersgemeenschappen ligt de gemiddelde 
leeftijd boven de 50. Generatievernieuwing 
en diversificatie van activiteiten blijven 
dan ook een uitdaging.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB wordt 
bevorderd door de invoering van 
mechanismen voor gezamenlijk beheer in 
de professionele en recreatieve 
visserijactiviteiten en aquacultuur, met 
rechtstreekse deelname van betrokkenen, 
zoals de overheid, de visserij- en 
aquacultuursector, de wetenschappelijke 
gemeenschap en het maatschappelijk 
middenveld. Deze deelname is gebaseerd 
op een eerlijke verdeling van de 
besluitvormingsbevoegdheden, en op 
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aanpassingsgericht beheer op basis van 
kennis, informatie en urgentie. Het 
EFMZV moet de invoering van deze 
mechanismen op lokaal niveau 
ondersteunen.

Motivering

Het model voor gezamenlijk beheer komt optimaal tot zijn recht in het kader van een bio-
economisch beheer, met respect voor een ecosysteemgerichte voorzorgsaanpak. Dit model 
moet de instrumenten bieden voor een realtimereactie op de veranderende situaties die eigen 
zijn aan aanpassingsgericht beheer.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het EFMZV moet gericht zijn op
de verwezenlijking van de milieu-, 
economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013. Die steun 
moet ervoor zorgen dat de 
visserijactiviteiten uit ecologisch oogpunt 
langdurig duurzaam zijn en worden 
beheerd op een manier die strookt met de 
doelstellingen voordelen te realiseren op 
economisch en sociaal gebied en op het 
gebied van werkgelegenheid, alsmede bij 
te dragen tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden.

(19) Het EFMZV moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de milieu-, 
economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013. Die steun 
moet ervoor zorgen dat de 
visserijactiviteiten uit ecologisch oogpunt 
langdurig duurzaam zijn en worden 
beheerd op een manier die strookt met de 
in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 opgenomen doelstellingen, 
die moeten bijdragen tot de 
verwezenlijking van voordelen op 
economisch en sociaal gebied en op het 
gebied van werkgelegenheid, alsmede tot 
de beschikbaarheid van voedselvoorraden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Steun uit het EFMZV moet erop (20) Steun uit het EFMZV moet 
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gericht zijn een duurzame visserij op basis 
van de maximale duurzame opbrengst 
(MDO) tot stand te brengen en te 
handhaven, en de negatieve gevolgen van 
visserijactiviteiten op het mariene 
ecosysteem tot een minimum te beperken. 
Die steun moet onder meer betrekking 
hebben op innovatie en investeringen in 
milieuvriendelijke, klimaatbestendige en 
koolstofarme visserijpraktijken en -
technieken.

bijdragen tot de tijdige verwezenlijking 
van de wettelijke verplichting om alle 
populaties van de visbestanden weer 
boven het biomassaniveau te brengen en 
te houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren, en moet er 
bovendien op gericht zijn de negatieve 
gevolgen van visserijactiviteiten op het 
mariene ecosysteem tot een minimum te 
beperken en zo mogelijk uit te bannen. 
Die steun moet onder meer betrekking 
hebben op innovatie en investeringen in 
milieuvriendelijke, klimaatbestendige en 
koolstofarme visserijpraktijken en 
-technieken, en mag geen investeringen in 
elektrische vismethoden beslaan.

Amendement 16

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 
belangrijkste doelstellingen van het GVB. 
Deze verplichting heeft in de sector geleid 
tot de beëindiging van de vanuit 
ecologisch oogpunt onaanvaardbare 
praktijk van het lossen van vis, alsook tot 
belangrijke veranderingen in de 
visserijpraktijken, die soms gepaard gingen 
met hoge kosten. Daarom moeten de 
lidstaten het EFMZV inzetten om zoveel 
mogelijk steun te verlenen, en wel met een 
aanzienlijk 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, in 
gebieds- en tijdsgebonden 
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 
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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.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De aanlandingsverplichting 
moet in alle lidstaten van de Unie voor 
alle soorten vaartuigen, van kleinschalige 
tot grootschalige vissersvaartuigen, op 
gelijke wijze worden gemonitord.

Motivering

Een steeds terugkerende en aanhoudende klacht van kleinschalige vissers in Ierland en elders 
bestaat eruit dat inspecties en sancties meestal dicht bij de kust plaatsvinden als gevolg 
waarvan zij een makkelijk doelwit zijn, terwijl de grotere vissersvaartuigen lastiger te 
bereiken en derhalve lastiger te inspecteren zijn.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Uit het EFMZV moet steun kunnen 
worden verleend voor innovatie en 
investeringen in de situatie aan boord van 
vissersvaartuigen met het oog op de 
verbetering van gezondheids-, veiligheids-
en arbeidsomstandigheden, van de energie-
efficiëntie en van de kwaliteit van de 
vangsten. Die steun mag echter geen 
vergroting van de vangstcapaciteit of van 
het vermogen om vis op te sporen tot 
gevolg hebben. Voorts mag hij niet worden 
verleend met als enig doel de naleving van 

(22) Uit het EFMZV moet steun kunnen 
worden verleend voor innovatie en 
investeringen in de situatie aan boord van 
vissersvaartuigen met het oog op de 
verbetering van gezondheids-, veiligheids-
en arbeidsomstandigheden, van de energie-
efficiëntie en van de kwaliteit van de 
vangsten, alsook steun voor specifieke 
gezondheidskwesties. Die steun mag echter 
geen vergroting van de vangstcapaciteit of 
van het vermogen om vis op te sporen tot 
gevolg hebben. Voorts mag hij niet worden 
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verplichtingen die krachtens het recht van 
de Unie of nationaal recht gelden. In de 
structuur zonder prescriptieve maatregelen 
moet het aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere 
subsidiabiliteitsregels voor deze 
investeringen te bepalen. Wat de 
gezondheids-, veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden aan boord van 
vissersvaartuigen betreft, dient een hogere 
steunintensiteit dan die welke voor andere 
concrete acties geldt, te worden toegestaan.

verleend met als enig doel de naleving van 
verplichtingen die krachtens het recht van 
de Unie of nationaal recht gelden. In de 
structuur zonder prescriptieve maatregelen 
moet het aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere 
subsidiabiliteitsregels voor deze 
investeringen en steun te bepalen. Wat de 
gezondheids-, veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden aan boord van 
vissersvaartuigen betreft, dient een hogere 
steunintensiteit dan die welke voor andere 
concrete acties geldt, te worden toegestaan.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De kleinschalige kustvisserij wordt 
beoefend door vissersvaartuigen van 
minder dan 12 m die geen gebruikmaken 
van gesleept vistuig. Deze sector 
vertegenwoordigt bijna 75 % van alle in de 
Unie ingeschreven vissersvaartuigen en 
bijna de helft van de werkgelegenheid in de 
visserijsector. Marktdeelnemers uit de 
kleinschalige kustvisserij zijn zeer sterk 
aangewezen op gezonde visbestanden voor 
hun belangrijkste bron van inkomsten. Het 
EFMZV dient hen daarom een 
preferentiële behandeling toe te kennen 
door middel van een steunintensiteit van 
100 %, ook voor concrete acties in verband 
met controle en handhaving, om duurzame 
visserijpraktijken aan te moedigen. 
Bovendien moeten bepaalde steungebieden 
worden voorbehouden voor de 
kleinschalige visserij in vlootsegmenten 
waar de visserijcapaciteit in evenwicht is 
met de beschikbare vangstmogelijkheden, 
d.w.z. steun voor de aankoop van een 
tweedehands vaartuig en voor de 
vervanging of modernisering van een 
motor. Voorts moeten de lidstaten in hun 
programma een actieplan voor de 

(28) De kleinschalige kustvisserij wordt 
beoefend door vissersvaartuigen van 
minder dan 12 m die geen gebruikmaken 
van gesleept vistuig. Deze sector 
vertegenwoordigt bijna 75 % van alle in de 
Unie ingeschreven vissersvaartuigen en 
bijna de helft van de werkgelegenheid in de 
visserijsector. Marktdeelnemers uit de 
kleinschalige kustvisserij zijn zeer sterk 
aangewezen op gezonde visbestanden voor 
hun belangrijkste bron van inkomsten. Het 
EFMZV dient hen daarom een 
preferentiële behandeling toe te kennen 
door middel van een steunintensiteit van 
100 %, ook voor concrete acties in verband 
met controle en handhaving, om duurzame 
visserijpraktijken aan te moedigen 
overeenkomstig de GVB-doelstellingen. 
Bovendien moeten bepaalde steungebieden 
worden voorbehouden voor de 
kleinschalige visserij in vlootsegmenten 
waar de visserijcapaciteit in evenwicht is 
met de beschikbare vangstmogelijkheden, 
d.w.z. steun voor de aankoop van een 
tweedehands vaartuig en voor de 
vervanging of modernisering van een 
motor, evenals voor jonge vissers. Voorts 
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kleinschalige kustvisserij opnemen, dat 
moet worden gemonitord op basis van 
indicatoren, waarvoor mijlpalen en 
streefdoelen moeten worden bepaald.

moeten de lidstaten in hun programma een 
actieplan voor de kleinschalige kustvisserij 
opnemen, dat moet worden gemonitord op 
basis van indicatoren, waarvoor mijlpalen 
en streefdoelen moeten worden bepaald.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Visserij en aquacultuur dragen bij 
tot voedselzekerheid en voeding. 
Momenteel voert de Unie echter meer dan 
60 % van de te koop aangeboden 
visserijproducten in en is zij daarvoor sterk 
afhankelijk van derde landen. Een 
belangrijke uitdaging is het bevorderen van 
de consumptie van viseiwitten die in de 
Unie volgens hoge kwaliteitsnormen zijn 
geproduceerd en die voor de consument 
beschikbaar zijn aan betaalbare prijzen.

(31) Visserij en duurzame aquacultuur 
dragen bij tot voedselzekerheid en voeding. 
Momenteel voert de Unie echter meer dan 
60 % van de te koop aangeboden 
visserijproducten in en is zij daarvoor sterk 
afhankelijk van derde landen. Een 
belangrijke uitdaging is het bevorderen van 
de consumptie van viseiwitten die in de 
Unie volgens hoge kwaliteitsnormen zijn 
geproduceerd en die voor de consument 
beschikbaar zijn aan betaalbare prijzen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het moet mogelijk zijn uit het 
EFMZV steun te verlenen voor de 
bevordering en de duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur, met inbegrip van de 
zoetwateraquacultuur, ten bate van de teelt 
van waterdieren en -planten voor de 
productie van voedingsmiddelen en andere 
grondstoffen. In sommige lidstaten worden 
nog steeds complexe administratieve 
procedures toegepast, wat bijvoorbeeld tot 
uiting komt in een moeilijke toegang tot 
ruimte en omslachtige 
vergunningsprocedures. Dat maakt het 
voor de sector moeilijk om het imago en 
het concurrentievermogen van gekweekte 

(32) Het moet mogelijk zijn uit het 
EFMZV steun te verlenen voor de 
bevordering en de duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur, met inbegrip van de 
zoetwateraquacultuur, en de bescherming 
van de aquacultuur tegen invasieve 
soorten en ziekten, ten bate van de teelt 
van waterdieren en -planten voor de 
productie van voedingsmiddelen en andere 
grondstoffen. In sommige lidstaten worden 
nog steeds te complexe administratieve 
procedures toegepast, wat bijvoorbeeld tot 
uiting komt in een moeilijke toegang tot 
ruimte en omslachtige 
vergunningsprocedures. Dat maakt het 
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producten te ontwikkelen, uit te breiden en 
te verbeteren. De steun moet in 
overeenstemming zijn met de meerjarige 
nationale strategische plannen voor de 
aquacultuur, die worden opgesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Met name steun voor 
ecologische duurzaamheid, productieve 
investeringen, innovatie, verwerving van 
beroepsvaardigheden, verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en compenserende 
maatregelen die voorzien in essentiële 
land- en natuurbeheerdiensten, moet in 
aanmerking komen. Acties op het gebied 
van volksgezondheid, 
verzekeringsregelingen voor 
aquacultuurbestanden en acties op het 
gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn moeten eveneens in 
aanmerking komen voor steun. Steun voor 
productieve investeringen mag evenwel 
uitsluitend via financieringsinstrumenten 
en via InvestEU worden verleend, die een 
grotere hefboomwerking op de markten 
hebben en daarom beter geschikt zijn dan 
subsidies om de financiële uitdagingen van 
de sector aan te pakken.

binnen de sector onnodig moeilijk om het 
imago en het concurrentievermogen van 
gekweekte producten te verbeteren. De 
steun moet in overeenstemming zijn met de 
meerjarige nationale strategische plannen 
voor de aquacultuur, die worden opgesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Met name steun voor 
ecologische duurzaamheid, productieve 
investeringen, innovatie, beheer van 
specifieke ziekten en invasieve soorten die 
de aquacultuur ernstig kunnen schaden,
verwerving van beroepsvaardigheden, 
verbetering van de arbeidsomstandigheden 
en compenserende maatregelen die 
voorzien in essentiële land- en 
natuurbeheerdiensten, moet in aanmerking 
komen. Acties op het gebied van 
volksgezondheid, verzekeringsregelingen 
voor aquacultuurbestanden en acties op het 
gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn moeten eveneens in 
aanmerking komen voor steun. Steun voor 
productieve investeringen mag evenwel 
uitsluitend via financieringsinstrumenten 
en via InvestEU worden verleend, die een 
grotere hefboomwerking op de markten 
hebben en daarom beter geschikt zijn dan 
subsidies om de financiële uitdagingen van 
de sector aan te pakken.

Motivering

Deze wijziging is in overeenstemming met de resolutie van het Europees Parlement van 
12 juni 2018, getiteld "Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: 
huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen" (2017/2118(INI)).

Amendement 22

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 

(33) Voedselzekerheid is afhankelijk 
van de bescherming van het mariene 
milieu, het duurzame beheer van de 
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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.

visbestanden, de volledige uitvoering van 
het GVB en 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.

_________________ _________________

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).

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Werkgelegenheid in kustgebieden 
berust op een plaatselijk aangestuurde 
ontwikkeling van een duurzame blauwe 
economie, die het sociale weefsel van deze 
gebieden nieuw leven inblaast. 
Oceaanindustrieën en -diensten groeien 
waarschijnlijk sneller dan de economie in 
het algemeen en dragen in grote mate bij 
tot de werkgelegenheid en de groei tegen 

(35) Werkgelegenheid in kustgebieden 
en op eilanden berust vaak op een 
plaatselijk aangestuurde ontwikkeling van 
een duurzame blauwe economie, die het 
sociale weefsel van deze gebieden nieuw 
leven inblaast. Oceaanindustrieën en -
diensten groeien waarschijnlijk sneller dan 
de economie in het algemeen en dragen in 
grote mate bij tot de werkgelegenheid en 
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2030. Om duurzaam te kunnen zijn, is de 
blauwe groei afhankelijk van innovatie en 
investeringen in nieuwe maritieme 
bedrijven en in de bio-economie, met 
inbegrip van duurzame toerismemodellen, 
hernieuwbare oceaanenergie, innovatieve 
hoogwaardige scheepsbouw en nieuwe 
havendiensten, waar banen kunnen worden 
gecreëerd en tegelijkertijd de lokale 
ontwikkeling toeneemt. Terwijl 
overheidsinvesteringen in de duurzame 
blauwe economie moeten worden 
geïntegreerd in de hele begroting van de 
Unie, moet het EFMZV met name zijn 
toegespitst op het scheppen van de juiste 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
duurzame blauwe economie en op het 
wegwerken van knelpunten voor 
investeringen en voor de ontwikkeling van 
nieuwe markten en technologieën of 
diensten. Steun voor de ontwikkeling van 
een duurzame blauwe economie moet 
worden verleend via gedeeld, direct en 
indirect beheer.

de groei tegen 2030. Om duurzaam te 
kunnen zijn, is de blauwe groei afhankelijk 
van innovatie en investeringen in nieuwe 
maritieme bedrijven en in de bio-
economie, met inbegrip van duurzame 
toerismemodellen, hernieuwbare 
oceaanenergie, innovatieve hoogwaardige 
scheepsbouw en nieuwe havendiensten, 
waar banen kunnen worden gecreëerd en 
tegelijkertijd de lokale ontwikkeling 
toeneemt. Terwijl overheidsinvesteringen 
in de duurzame blauwe economie moeten 
worden geïntegreerd in de hele begroting 
van de Unie, moet het EFMZV met name 
zijn toegespitst op het scheppen van de 
juiste voorwaarden voor de ontwikkeling 
van een duurzame blauwe economie en op 
het wegwerken van knelpunten voor 
investeringen en voor de ontwikkeling van 
nieuwe markten en technologieën of 
diensten. Steun voor de ontwikkeling van 
een duurzame blauwe economie moet 
worden verleend via gedeeld, direct en 
indirect beheer.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie door 
middel van de verzameling, het beheer en 
het gebruik van gegevens ter verbetering 
van de kennis over de toestand van het 
mariene milieu. Die steun moet gericht zijn 
op het voldoen aan de vereisten uit hoofde 
van Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 
2009/147/EG, op de ondersteuning van 
maritieme ruimtelijke ordening en op het 
verbeteren van de kwaliteit en van de 
uitwisseling van gegevens in het kader van 
het Europees marien observatie- en 
datanetwerk.

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie die 
zich binnen de ecologische grenzen 
ontwikkelt, door middel van de 
verzameling, het beheer en het gebruik van 
gegevens ter verbetering van de kennis 
over de toestand van het mariene milieu. 
Die steun moet gericht zijn op het voldoen 
aan de vereisten uit hoofde van Richtlijn 
92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG, op 
de ondersteuning van maritieme 
ruimtelijke ordening en op het verbeteren 
van de kwaliteit en van de uitwisseling van 
gegevens in het kader van het Europees 
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marien observatie- en datanetwerk.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de 
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkersrol vervullen voor een betere 
internationale oceaangovernance op 
bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie en om het 
internationale oceaanonderzoek en 
internationale oceaangegevens te 

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 14 
(instandhouding en duurzaam gebruik van 
oceanen, zeeën en rijkdommen van de zee 
voor duurzame ontwikkeling), maar ook 
om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en als drijvende 
kracht een voortrekkersrol vervullen voor 
een betere internationale oceaangovernance 
op bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie en om het 
internationale oceaanonderzoek en 
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versterken. internationale oceaangegevens te 
versterken.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) De betalingsprocedure van 
het huidige EFMZV is aangemerkt als 
zwak, aangezien na vier jaar toepassing 
slechts 11 % is benut. Deze procedure 
moet worden verbeterd om de betalingen 
aan begunstigden, met name wanneer het 
om natuurlijke personen of gezinnen 
gaat, te versnellen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Overeenkomstig Verordening (EU) 
XX/XX [verordening tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie], 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad19, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad20, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad21 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad22 moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd door evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen voorkoming, 
opsporing, correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 

(47) Overeenkomstig Verordening (EU) 
XX/XX [verordening tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie], 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad19, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad20, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad21 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad22 moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd door evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen voorkoming, 
opsporing, correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
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voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
onderzoeken, met inbegrip van controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
kan het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) overgaan tot onderzoek en 
vervolging van fraude en andere strafbare 
feiten die de financiële belangen van de 
Unie schaden in de zin van Richtlijn (EU) 
2017/1371 van het Europees Parlement en 
de Raad23. Personen of entiteiten die 
middelen van de Unie ontvangen, moeten 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie] ten volle 
meewerken aan de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie, de nodige 
rechten en toegang verlenen aan de 
Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer alsmede ervoor 
zorgen dat derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van middelen van de Unie, 
gelijkwaardige rechten verlenen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij het 
beheer en de uitvoering van het EFMZV de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd, overeenkomstig Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie] en 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
moet het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
onderzoeken, met inbegrip van controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
moet het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) overgaan tot onderzoek en 
vervolging van fraude en andere strafbare 
feiten die de financiële belangen van de 
Unie schaden in de zin van Richtlijn (EU) 
2017/1371 van het Europees Parlement en 
de Raad23. Personen of entiteiten die 
middelen van de Unie ontvangen, moeten 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie] ten volle 
meewerken aan de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie, de nodige 
rechten en toegang verlenen aan de 
Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer alsmede ervoor 
zorgen dat derden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van middelen van de Unie, 
gelijkwaardige rechten verlenen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij het 
beheer en de uitvoering van het EFMZV de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd, overeenkomstig Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie] en 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

_________________ _________________

19 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 

19 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
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tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 (PB L 248 van 18.9.2013, 
blz. 1).

tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

20 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

20 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

21 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

21 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

22 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
(PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

22 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

23 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

23 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Met het oog op meer transparantie 
betreffende de besteding van de fondsen 
van de Unie en op beter financieel beheer 
van die fondsen, met name door de 
publieke controle op de bestede gelden te 
versterken, moet bepaalde informatie over 

(48) Met het oog op meer transparantie 
betreffende de besteding van de fondsen 
van de Unie en op beter financieel beheer 
van die fondsen, met name door de 
publieke controle op de bestede gelden te 
versterken, moet alle informatie over de 
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de concrete acties die in het kader van het 
EFMZV worden gefinancierd, worden 
gepubliceerd op een website van de lidstaat 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]. Wanneer 
een lidstaat informatie over in het kader 
van het EFMZV gefinancierde concrete 
acties publiceert, moeten de in 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad24 vervatte 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens worden nageleefd.

concrete acties die in het kader van het 
EFMZV worden gefinancierd, worden 
gepubliceerd op een website van de lidstaat 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]. Wanneer 
een lidstaat informatie over in het kader 
van het EFMZV gefinancierde concrete 
acties publiceert, moeten de in 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad24 vervatte 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens worden nageleefd.

_________________ _________________

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "productieve investeringen in 
aquacultuur": investeringen in de bouw, de 
uitbreiding, de modernisering of de 
uitrusting van installaties voor 
aquacultuurproductie;

(12) "productieve investeringen in 
aquacultuur": investeringen in de bouw, de 
uitbreiding, de modernisering, de innovatie
of de uitrusting van installaties voor 
aquacultuurproductie;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "duurzame blauwe economie": alle (15) "duurzame blauwe economie": alle 
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sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten op de 
eengemaakte markt die verband houden 
met de oceanen, zeeën, kusten en 
binnenwateren, waaronder de ultraperifere 
gebieden van de Unie en de niet aan zee 
grenzende landen, met inbegrip van 
opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, en die in 
overeenstemming zijn met de 
milieuwetgeving van de Unie.

sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten binnen de 
ecologische grenzen op de eengemaakte 
markt die verband houden met de oceanen, 
zeeën, kusten en binnenwateren, waaronder 
de ultraperifere gebieden van de Unie en de 
niet aan zee grenzende landen, met 
inbegrip van opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, en die in 
overeenstemming zijn met de 
milieuwetgeving van de Unie tot herstel en 
behoud van mariene ecosystemen, alsook 
tot bescherming van kwetsbare 
natuurlijke rijkdommen, goederen en 
diensten;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "gezamenlijk beheer": een 
partnerschapsregeling waarbij de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
met betrekking tot de besluitvorming 
inzake visserijbeheer worden gedeeld door 
de overheid, de gemeenschap van 
gebruikers van lokale hulpbronnen 
(vissers), externe actoren (niet-
gouvernementele organisaties, 
onderzoeksinstellingen) en soms ook 
andere belanghebbenden op het gebied 
van visserij en kustrijkdommen 
(booteigenaren, vishandelaren, 
kredietinstellingen of geldschieters, de 
toeristische sector e.d.).

Motivering

Deze definitie is afkomstig van het terminologieportal van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO): http://www.fao.org/faoterm/en/
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) bevorderen van een duurzame 
visserij en van de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee;

(1) bevorderen van een duurzame 
visserij en van de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
sociaaleconomische aspecten;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid
in de Unie door concurrerende en 
duurzame aquacultuur en markten;

(2) bijdragen tot de voedselveiligheid 
en -zekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur en 
markten;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen;

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen en visserijgebieden;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het EFMZV voor de periode 

1. De financiële middelen voor de 
meerjarige uitvoering van het EFMZV 
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2021-2027 bedragen 6 140 000 000 EUR 
in lopende prijzen.

voor de periode 2021-2027 bedragen 
6 140 000 000 EUR in lopende prijzen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Minstens 15 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie 
wordt toegewezen aan de in de 
artikelen 19 en 20 bedoelde 
steungebieden. Lidstaten die geen toegang 
tot de Uniewateren hebben, kunnen een 
lager percentage toepassen, rekening 
houdend met de omvang van hun taken 
op het gebied van controle en 
gegevensverzameling.

Schrappen

Motivering

De toewijzing moet overeenkomstig de vastgestelde behoefte van elke lidstaat worden 
vastgesteld. Overtoewijzing zou tot ongebruikte middelen of onnodige uitgaven leiden.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Financiële middelen die niet 
worden besteed in het kader van de 
artikelen 19 en 20 inzake controle en 
gegevensverzameling, kunnen worden 
overgeheveld naar het Europees Bureau 
voor visserijcontrole.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
duurzame blauwe economie;

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
duurzame blauwe economie die zich 
binnen de ecologische grenzen 
ontwikkelen;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie ontwikkelt voor elk 
zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse 
wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

5. De Commissie wint advies in bij de 
betrokken adviesraden en ontwikkelt voor 
elk zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen, alsook tot de 
verwezenlijking van een goede 
milieutoestand als bedoeld in Richtlijn 
2008/56/EG. In deze analyse wordt, in 
voorkomend geval, rekening gehouden met 
de bestaande zeegebiedstrategieën en 
macroregionale strategieën.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het gerichte beheer van invasieve 
exoten die de productiviteit van de 
aquacultuur- en visserijsector aanzienlijk 
schaden;
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) de ondersteuning van onderzoek 
naar en toepassing van innovatief 
selectief vistuig in de gehele Unie, niet 
uitsluitend, maar onder meer 
overeenkomstig artikel 27 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de recentste gegevens over de 
sociaaleconomische prestaties van de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

(e) de recentste gegevens over het 
evenwicht tussen de milieuprioriteiten en
de sociaaleconomische prestaties van de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de bijdrage van het programma aan 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

(i) de bijdrage van het programma aan 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, waaronder de 
verlaging van de CO2-uitstoot aan de 
hand van brandstofbesparingen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De artikelen 107, 108 en 109 van 
het Verdrag zijn evenwel niet van 
toepassing op betalingen die de lidstaten 
doen op grond van deze verordening en 
binnen de werkingssfeer van artikel 42 
van het Verdrag.

2. De artikelen 107, 108 en 109 van 
het Verdrag zijn evenwel niet van 
toepassing op betalingen die de lidstaten 
doen op grond van deze verordening.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 
artikel 90 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad of in andere 
door het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

(a) een inbreuk heeft gemaakt als 
bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 
artikel 90 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad of in andere 
door het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

_________________ _________________

28 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 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

28 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 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de indiening van zijn aanvraag 2. Na de indiening van zijn aanvraag 
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blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

Motivering

Marktdeelnemers en begunstigden mogen zich op geen enkel moment schuldig maken aan 
IOO-visserij of een ernstige inbreuk of een ander milieudelict plegen.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bepaling van de in de leden 1 
en 3 bedoelde drempel voor 
onontvankelijkheid en lengte van de 
onontvankelijkheidsperiode, die evenredig 
moet zijn met de aard, de ernst, de duur en 
de eventuele herhaling van de ernstige
inbreuk, het delict of de fraude, en ten 
minste één jaar moet bedragen;

(a) de bepaling van de in de leden 1 
en 3 bedoelde drempel voor 
niet-ontvankelijkheid en duur van de 
periode van niet-ontvankelijkheid, die 
evenredig moet zijn met de aard, de ernst, 
de duur en de eventuele herhaling van de 
inbreuk, het delict of de fraude, en 
ten minste één jaar moet bedragen;

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

(b) de bouw, aankoop, modernisering 
(bijvoorbeeld door vervanging van de 
motor) of invoer van vissersvaartuigen, 
tenzij in deze verordening anders is 
bepaald;

Motivering

De modernisering of vervanging van uitrusting gaat vaak samen met een hoger rendement en 
een grotere vangstcapaciteit. In die zin zouden maatregelen op het gebied van de 
modernisering of vervanging van motoren een ondermijning inhouden van SDG 14, punt 6, 
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dat een verbod omvat op subsidies ter vergroting van de vangstcapaciteit. Zelfs als de 
modernisering of vervanging van een oude motor enkel mag worden uitgevoerd indien de 
motor daarna hetzelfde of een lager vermogen heeft, brengt dit niet per definitie een lagere 
vangstcapaciteit met zich mee. De Europese Rekenkamer stelt dat gebruikers van vaartuigen 
met zuinige motoren nog altijd een drijfveer hebben om hun visserijactiviteiten op te voeren.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) activiteiten die een vorm van 
elektrische visserij omvatten;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien, of 
in geval van het experimenteel uitzetten 
van vis;

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudings- of 
hervestigingsmaatregel waarin 
uitdrukkelijk bij een rechtshandeling van 
de Unie is voorzien, of in geval van het 
experimenteel uitzetten van vis;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de 
context van regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

Schrappen
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Motivering

De motivering achter het verbod op steun voor investeringen, die immers nodig zijn om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van onder meer nieuw vistuig, 
besturingssystemen en de aanpassing van vistuig, is niet duidelijk.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende minder dan 60 dagen per jaar 
activiteiten op zee hebben verricht.

Schrappen

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) exploitatiekosten, met inbegrip van 
kosten voor verzekeringen, 
overheadkosten, brandstof of uitrusting 
die uitsluitend dient voor het 
gebruiksklaar of navigeerbaar maken van 
vissersvaartuigen, zoals touwen, volgens 
de beveiligings- of 
veiligheidsvoorschriften verplichte 
uitrusting, en onderhoudsdiensten.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
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milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en 
bevordert de sociale dialoog tussen 
belanghebbenden.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterking van de waardeketen van 
de sector en bevordering van 
afzetstrategieën;

(c) totstandbrenging en versterking 
van de waardeketen van de sector en 
bevordering van afzetstrategieën;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) vergemakkelijking van de toegang 
tot krediet, verzekeringsproducten en 
financiële instrumenten;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen;

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen, zodat meer 
jongeren kunnen worden aangetrokken 
en een aanzienlijk aantal oorzaken van 
ongevallen op zee kunnen worden 
weggenomen;
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) diversificatie van de activiteiten in 
de bredere duurzame blauwe economie;

(h) diversificatie van de activiteiten in 
een duurzame blauwe economie die zich 
binnen de ecologische grenzen ontwikkelt;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) schepping van een geschikt 
klimaat voor de ontwikkeling van 
gezamenlijk beheerde lokale plannen.

Motivering

Het model voor gezamenlijk beheer komt optimaal tot zijn recht in het kader van een bio-
economisch beheer, met respect voor een ecosysteemgerichte voorzorgsaanpak. Dit model 
moet de instrumenten bieden voor een realtimereactie op de veranderende situaties die eigen 
zijn aan aanpassingsgericht beheer.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de in lid 1 bedoelde steun 
wordt verleend voor compensatie voor de 
definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten, wordt aan de volgende 
voorwaarden voldaan:

2. De in lid 1 bedoelde steun kan in 
uitzonderlijke gevallen worden verleend 
als compensatie voor de definitieve 
stopzetting van visserijactiviteiten, mits
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de stopzetting is een in artikel 22, 
lid 4, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoeld instrument van een actieplan;

(a) de stopzetting geschiedt in het 
kader van een actieplan om de capaciteit 
van een vloot te verlagen, als bedoeld in 
artikel 22, lid 4, van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de stopzetting heeft een algehele 
verlaging van de vangstcapaciteit tot 
gevolg, aangezien de ontvangen middelen 
niet opnieuw in de sector worden 
geïnvesteerd;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend om visserij- en 
aquacultuurbedrijven toegang te bieden 
tot instrumenten voor risicobeheer, zoals 
stimulansen in verband met verzekeringen 
of beleggingsfondsen, ter dekking van 
verliezen die door een of meer van de 
volgende zaken of gebeurtenissen worden 
veroorzaakt:

a) natuurrampen;

b) ongunstige weersomstandigheden;

c) een plotselinge verandering van de 
hoeveelheid water en de kwaliteit ervan 
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waarvoor de marktdeelnemer niet 
verantwoordelijk is;

d) ziekten in de aquacultuur, defecten of 
vernieling van productievoorzieningen 
waarvoor de marktdeelnemer niet 
verantwoordelijk is;

e) de kosten voor het redden van vissers of 
het bergen van vissersvaartuigen in geval 
van ongevallen op zee tijdens de 
uitvoering van visserijactiviteiten.

Motivering

Naar het voorbeeld van de landbouwsector wordt voorgesteld toe te staan dat steun uit het 
EFMZV wordt gebruikt voor instrumenten voor risicobeheer, zoals stimulansen om 
verzekeringspolissen af te sluiten of in beleggingsfondsen te beleggen, om de in de punten a) 
tot en met e) genoemde oorzaken te dekken.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de commerciële activiteiten van het 
betrokken vaartuig gedurende ten minste 
negentig opeenvolgende dagen worden 
stopgezet; en

(a) de commerciële activiteiten van het 
betrokken vaartuig worden stopgezet;

Motivering

In sommige EU-zeegebieden duurt de jaarlijkse stopzetting van ringzegen- en 
trawlvisserijvloten tussen de 30 en 60 dagen, afhankelijk van verschillende factoren zoals het 
visserijsegment en de specifieke visserijtak. Daarom moeten tijdelijke stopzettingen ongeacht 
de duur ervan worden opgenomen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle visserijactiviteiten van de 5. Alle visserijactiviteiten van de 
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betrokken vissersvaartuigen en de 
betrokken vissers worden daadwerkelijk 
opgeschort tijdens de periode van 
stopzetting. De bevoegde autoriteit 
vergewist zich ervan dat het betrokken 
vaartuig tijdens de periode van de 
buitengewone stopzetting alle 
visserijactiviteiten heeft stopgezet en dat 
overcompensatie als gevolg van het 
gebruik van het vaartuig voor andere 
doeleinden wordt voorkomen.

betrokken vissersvaartuigen en de 
betrokken vissers worden daadwerkelijk 
opgeschort tijdens de periode van 
stopzetting. De bevoegde autoriteit 
waarborgt dat het betrokken vaartuig 
tijdens de periode van de buitengewone 
stopzetting alle visserijactiviteiten heeft 
stopgezet en dat overcompensatie als 
gevolg van het gebruik van het vaartuig 
voor andere doeleinden wordt voorkomen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

1. Uit het EFMZV kan in de volgende 
gevallen steun worden verleend voor 
maatregelen op het gebied van de 
tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten:

a) bij biologische herstelperioden;

b) indien in de tijdelijke stopzetting is 
voorzien in een beheersplan dat is 
vastgesteld overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad of in een 
meerjarenplan dat is vastgesteld op grond 
van de artikelen 9 en 10 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013, voor gevallen waarin 
de visserijactiviteiten volgens 
wetenschappelijk advies moeten worden 
teruggebracht, opdat de in artikel 2, lid 2, 
en artikel 2, lid 5, onder a), van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
doelstellingen kunnen worden 
verwezenlijkt.

2. De in lid 1 bedoelde steun mag in de 
periode van 2021 tot en met 2027 
gedurende maximaal zes maanden per 
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vaartuig worden verleend.

3. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
uitsluitend verleend aan:

a) eigenaren of reders van 
Unievissersvaartuigen die als actief staan 
geregistreerd en die in de twee jaar 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste gemiddeld 90 dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht;
of

b) vissers die in de twee jaar voorafgaand 
aan de datum van indiening van de 
steunaanvraag gedurende ten minste 
gemiddeld 90 dagen op zee hebben 
gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig waarvoor de tijdelijke 
stopzetting geldt.

4. Alle visserijactiviteiten die met het 
vissersvaartuig of door de betrokken 
vissers worden verricht, worden 
daadwerkelijk opgeschort. De bevoegde 
autoriteiten vergewissen zich ervan dat 
voor het betrokken vissersvaartuig tijdens 
de periode van de tijdelijke stopzetting alle 
visserijactiviteiten zijn stopgezet.

Motivering

Bovengenoemde maatregel moet opnieuw worden ingevoerd, aangezien deze in elke 
programmeringsperiode waarin deze werd ingevoerd, uitstekende resultaten heeft opgeleverd.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens voor 
visserijbeheer en voor wetenschappelijke 
doeleinden, als bedoeld in artikel 25, 
leden 1 en 2, en artikel 27 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 en nader omschreven 

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer, 
de verwerking en het gebruik van gegevens 
voor visserijbeheer en voor 
wetenschappelijke doeleinden, als bedoeld 
in artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 27 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader 
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in Verordening (EU) 2017/1004, op basis 
van de in artikel 6 van Verordening (EU) 
2017/1004 bedoelde nationale 
werkprogramma's.

omschreven in Verordening (EU) 
2017/1004, op basis van de in artikel 6 van 
Verordening (EU) 2017/1004 bedoelde 
nationale werkprogramma's.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de vaststelling van de in lid 2 
bedoelde lijst en hoeveelheden nemen de 
lidstaten alle ter zake relevante factoren in 
aanmerking, met name de noodzaak ervoor 
te zorgen dat de compensatie verenigbaar 
is met de GVB-voorschriften.

3. Bij de vaststelling van de in lid 2 
bedoelde lijst en hoeveelheden nemen de 
lidstaten alle ter zake relevante factoren in 
aanmerking, met name de noodzaak ervoor 
te zorgen dat de compensatie voldoet aan
de GVB-voorschriften.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee;

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en de passieve verzameling van zwerfvuil 
op zee;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aquacultuur Duurzame aquacultuur

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Uit het EFMZV kan 
eveneens steun worden verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement 
en de Raad32 en Verordening (EU) 
nr. 652/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad33.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Uit het EFMZV kan 
eveneens steun worden verleend voor 
specifieke problemen die zich als gevolg 
van invasieve exoten in de sector 
voordoen, alsmede voor de diergezondheid 
en het dierenwelzijn in de aquacultuur 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/429 van het Europees Parlement en 
de Raad32 en Verordening (EU) 
nr. 652/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad33.

_________________ _________________

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) 
nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad en tot intrekking van de 
Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) 
nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad en tot intrekking van de 
Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).
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Motivering

Deze wijziging is in overeenstemming met de resolutie van het Europees Parlement van 
12 juni 2018, getiteld "Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: 
huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen" (2017/2118(INI)), die onder meer de 
invasieve exoot de oesterboorder en de dierziekte oesterherpes betreft.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van 
visserijproducten en duurzame
aquacultuurproducten.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel aan kleinschalige 
kustvisserijbedrijven verleend via de in 
artikel 52 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Titel II – Hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: Het mogelijk maken van een 
duurzame blauwe economie die zich 
binnen de ecologische grenzen ontwikkelt
en het bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor de verzameling, het beheer en het 
gebruik van gegevens ter verbetering van 
de kennis over de toestand van het mariene 
milieu met het oog op:

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor de verzameling, het beheer, de 
analyse, de verwerking en het gebruik van 
gegevens ter verbetering van de kennis 
over de toestand van het mariene milieu 
met het oog op:

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 90, lid 4, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie de betalingstermijn 
onderbreken voor de hele 
betalingsaanvraag of voor een deel ervan in 
geval van aanwijzingen van niet-naleving 
door een lidstaat van de GVB-
voorschriften, indien die niet-naleving van 
invloed kan zijn op de in een 
betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 

1. Overeenkomstig artikel 90, lid 4, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie de betalingstermijn 
onderbreken voor de hele 
betalingsaanvraag of voor een deel ervan in 
geval van aanwijzingen van niet-naleving 
door een lidstaat van de GVB-
voorschriften of de EU-milieuwetgeving 
ter zake, indien die niet-naleving van 
invloed kan zijn op de in een 
betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
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betaling is ingediend. waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 
betaling is ingediend.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 91, lid 3, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen tot gehele of gedeeltelijke 
schorsing van de tussentijdse betalingen in 
verband met het programma in geval van 
ernstige niet-naleving door een lidstaat van 
de GVB-voorschriften, indien die ernstige 
niet-naleving van invloed kan zijn op de in 
een betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 
betaling is ingediend.

1. Overeenkomstig artikel 91, lid 3, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen tot gehele of gedeeltelijke 
schorsing van de tussentijdse betalingen in 
verband met het programma in geval van 
ernstige niet-naleving door een lidstaat van 
de GVB-voorschriften of de 
EU-milieuwetgeving ter zake, indien die 
ernstige niet-naleving van invloed kan zijn 
op de in een betalingsaanvraag opgenomen 
uitgaven waarvoor een aanvraag tot 
tussentijdse betaling is ingediend.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in een betalingsaanvraag 
opgenomen uitgaven worden beïnvloed 
door ernstige gevallen van niet-naleving 
van de GVB- voorschriften door de 
lidstaat, die hebben geleid tot schorsing 
van betaling op grond van artikel 34 en de 
betrokken lidstaat nog steeds niet aantoont 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
zijn genomen om te garanderen dat de 
geldende regels in de toekomst zullen 
worden nageleefd en gehandhaafd.

(b) de in een betalingsaanvraag 
opgenomen uitgaven worden beïnvloed 
door ernstige gevallen van niet-naleving 
van de GVB-voorschriften of de 
EU-milieuwetgeving ter zake door de 
lidstaat, die hebben geleid tot schorsing 
van betaling op grond van artikel 34 en de 
betrokken lidstaat nog steeds niet aantoont 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
zijn genomen om te garanderen dat de 
geldende regels in de toekomst zullen 
worden nageleefd en gehandhaafd.
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Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het bepalen van het bedrag van 
een correctie houdt de Commissie rekening 
met de aard, de ernst, de duur en het zich al 
dan niet herhalen van de ernstige vorm van 
niet-naleving van de GVB-voorschriften 
door de lidstaat of de begunstigde en met 
het belang van de EFMZV-bijdrage voor 
de economische activiteit van de betrokken 
begunstigde.

2. Bij het bepalen van het bedrag van 
een correctie houdt de Commissie rekening 
met de aard, de ernst, de duur en het zich al 
dan niet herhalen van de ernstige vorm van 
niet-naleving van de GVB-voorschriften of 
de EU-milieuwetgeving ter zake door de 
lidstaat of de begunstigde en met het 
belang van de EFMZV-bijdrage voor de 
economische activiteit van de betrokken 
begunstigde.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het bedrag van de 
uitgaven die in verband staan met de niet-
naleving van de GVB-voorschriften door 
de lidstaat, niet precies kan worden 
bepaald, past de Commissie een forfaitaire 
of een geëxtrapoleerde financiële correctie 
toe overeenkomstig lid 4.

3. Wanneer het bedrag van de 
uitgaven die in verband staan met de niet-
naleving van de GVB-voorschriften of de 
EU-milieuwetgeving ter zake door de 
lidstaat, niet precies kan worden bepaald, 
past de Commissie een forfaitaire of een 
geëxtrapoleerde financiële correctie toe 
overeenkomstig lid 4.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige blauwe 
economie;

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige blauwe 
economie die zich binnen de ecologische 
grenzen ontwikkelt;
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Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de
duurzame blauwe economie;

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
de versterking van de uitwisseling van 
milieu- en sociaaleconomische gegevens 
over een duurzame blauwe economie;

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De betalingsprocedures in verband 
met deze verordening moeten worden 
versneld om de economische lasten voor 
vissers te verlagen. De Commissie 
evalueert de huidige resultaten om de 
betalingsprocedure te verbeteren en 
versnellen.
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