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Amendement 1
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat er passende 
financiële maatregelen nodig zijn om te 
zorgen voor een rendabele visserijsector; 
wijst erop dat de doelstellingen van het 
GVB alleen kunnen worden bereikt als er 
een toereikende begroting is; wijst erop dat 
die begroting geconcentreerd is in Afdeling 
III en titel 11 “Maritieme zaken en 
visserij”; herinnert eraan dat het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV) en de verplichte bijdragen aan 
de regionale organisaties voor het beheer 
van de visserij en overeenkomsten inzake 
duurzame visserij het grootste deel van de 
begroting uitmaken;

1. herinnert eraan dat er passende 
financiële maatregelen nodig zijn om te 
zorgen voor een rendabele visserijsector; 
wijst erop dat de doelstellingen van het 
GVB alleen kunnen worden bereikt als er 
een toereikende begroting is; wijst erop dat 
die begroting geconcentreerd is in 
Afdeling III en titel 11 “Maritieme zaken 
en visserij”; herinnert eraan dat het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV) en de verplichte 
bijdragen aan de regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij en 
overeenkomsten inzake duurzame visserij 
terecht het grootste deel van de begroting 
uitmaken;

Or. it

Amendement 2
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat er een evenwicht 
moet worden gevonden tussen 
milieuprioriteiten en sociaal-economische 
stabiliteit om een duurzame blauwe 
economie tot stand te brengen, met name 
ten aanzien van de gemeenschappen die 
afhankelijk zijn van de kleinschalige 
kustvisserij;

Or. it



PE639.923v02-00 4/34 AM\1187668NL.docx

NL

Amendement 3
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de centrale 
doelstellingen van het GVB de 
levensvatbaarheid van een sector die voor 
de Europese Unie van strategisch belang 
is, moeten afwegen tegen de noodzaak om 
de mariene ecosystemen in stand te 
houden door de ontwikkeling van een 
economisch en ecologisch duurzame 
visserij;

Or. en

Amendement 4
Catherine Chabaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd en zodat de mariene 
kennis wordt vergroot, met name door 
onderzoek naar de effecten van de 
klimaatverandering en verontreiniging op 
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de visbestanden; acht het meer in het 
algemeen noodzakelijk de bijdrage van de 
vissers aan de mariene kennis te 
bevorderen, met name door de 
financiering van meetinstrumenten aan 
boord;

Or. fr

Amendement 5
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties 
voor wetenschappelijk onderzoek, zodat 
het evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten en dat dat de kennis weliswaar is 
toegenomen, maar dat de begroting van 
Afdeling III, titel 11 hiertoe op hetzelfde 
niveau moet blijven;

Or. it

Amendement 6
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
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de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat de 
beoordeling van de visbestanden evenals 
de kennis van de factoren die van invloed 
zijn op hun evolutie kunnen worden 
verbeterd;

Or. fr

Amendement 7
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd en kan worden 
bijgedragen aan duurzame visserij;

Or. hr

Amendement 8
France Jamet
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor 
lidstaatorganisaties voor wetenschappelijk 
onderzoek, zodat het evalueren van de 
visstand verder kan worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 9
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit er dan ook voor 
dat de EU-middelen in samenhang zijn 
met deze doelstellingen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

Or. en
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Amendement 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

2. is van mening dat er tot nu toe 
grote inspanningen zijn geleverd om de 
goed gefundeerde wetenschappelijke 
kennis van de mariene biologische 
hulpbronnen te vergroten; wijst erop dat de 
kennis weliswaar is toegenomen, maar nog 
lang niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

Or. it

Amendement 11
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
verhoging van de EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 

2. is van mening dat er grote 
inspanningen zijn geleverd om de goed 
gefundeerde wetenschappelijke kennis van 
de mariene biologische hulpbronnen te 
vergroten; wijst erop dat de kennis 
weliswaar is toegenomen, maar nog lang 
niet volstaat om adequate evaluatie 
mogelijk te maken; pleit dan ook voor 
toereikende EU-middelen voor zowel 
internationale als lidstaatorganisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
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evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

evalueren van de visstand verder kan 
worden verbeterd;

Or. hr

Amendement 12
Francisco José Millán Mon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat meer dan de helft van 
de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren en 
de exclusieve economische zones van 
derde landen; is van mening dat er 
adequate en betrouwbare budgettaire 
voorzieningen in de jaarlijkse begroting 
voor 2020 moeten worden opgenomen om 
aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen en de deelname 
van de Unie aan regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij verder te 
ontwikkelen;

3. wijst erop dat meer dan de helft van 
de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren en 
de exclusieve economische zones van 
derde landen; benadrukt dat de 
bevordering door de EU van duurzame 
visserij in de wateren van derde landen 
van essentieel belang is voor de EU-vloot 
en voor de welvaart van de 
kustgemeenschappen van de EU en van 
derde landen, voor de instandhouding van 
de visbestanden en het mariene milieu, 
voor de ontwikkeling van lokale 
industrieën, voor de werkgelegenheid die 
wordt gecreëerd door de visserij, de 
verwerking en de handel, en voor de 
bijdrage van de visserij aan de 
voedselzekerheid; wijst op het strategische 
belang van de 
partnerschapsovereenkomsten inzake 
duurzame visserij en meer in het 
algemeen op de externe dimensie van het 
GVB; is van mening dat er adequate en 
betrouwbare budgettaire voorzieningen in 
de jaarlijkse begroting voor 2020 moeten 
worden opgenomen en dat er niet mag 
worden gesnoeid in de huidige begroting, 
om aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen en de deelname 
van de Unie aan regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij te 
garanderen;
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Or. en

Amendement 13
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat meer dan de helft van 
de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren en 
de exclusieve economische zones van 
derde landen; is van mening dat er 
adequate en betrouwbare budgettaire 
voorzieningen in de jaarlijkse begroting 
voor 2020 moeten worden opgenomen om 
aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen en de deelname 
van de Unie aan regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij verder te 
ontwikkelen;

3. wijst erop dat meer dan de helft van 
de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren en 
de exclusieve economische zones van 
derde landen; acht het van essentieel 
belang dat er adequate en betrouwbare 
budgettaire voorzieningen in de jaarlijkse 
begroting voor 2020 worden opgenomen 
om aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen en de deelname 
van de Unie aan regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij verder te 
ontwikkelen;

Or. it

Amendement 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat meer dan de helft van 
de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren en 
de exclusieve economische zones van 
derde landen; is van mening dat er 
adequate en betrouwbare budgettaire 
voorzieningen in de jaarlijkse begroting 
voor 2020 moeten worden opgenomen om 
aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende 

3. wijst erop dat meer dan de helft van 
de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren 
en/of de exclusieve economische zones van 
derde landen; is van mening dat er 
adequate en betrouwbare budgettaire 
voorzieningen in de jaarlijkse begroting 
voor 2020 moeten worden opgenomen om 
aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende 
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verplichtingen te voldoen en de deelname 
van de Unie aan regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij verder te 
ontwikkelen;

verplichtingen te voldoen en de deelname 
van de Unie aan regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij verder te 
ontwikkelen;

Or. it

Amendement 15
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat meer dan de helft van 
de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren en 
de exclusieve economische zones van 
derde landen; is van mening dat er 
adequate en betrouwbare budgettaire 
voorzieningen in de jaarlijkse begroting 
voor 2020 moeten worden opgenomen om 
aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen en de deelname 
van de Unie aan regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij verder te 
ontwikkelen;

3. wijst erop dat meer dan de helft van 
de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren 
en/of de exclusieve economische zones van 
derde landen; is van mening dat er 
adequate en betrouwbare budgettaire 
voorzieningen in de jaarlijkse begroting 
voor 2020 moeten worden opgenomen om 
aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen en de deelname 
van de Unie aan regionale organisaties 
voor het beheer van de visserij verder te 
ontwikkelen;

Or. it

Amendement 16
Catherine Chabaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de Europese 
Unie partij is bij internationale 
overeenkomsten zoals de Overeenkomst 
van Parijs en zich inzet voor de 
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties en met name voor 
doelstelling 14 inzake het behoud en 
duurzaam gebruik van de oceanen, de 
zeeën en de maritieme hulpbronnen met 
het oog op duurzame ontwikkeling, en dat 
zij de uitvoering van haar beleid en met 
name van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet afstemmen op de door 
haar gedane verbintenissen;

Or. fr

Amendement 17
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie;

4. herinnert eraan dat een van de 
doelstellingen van het GVB erin bestaat 
voedselzekerheid in de Unie te helpen 
garanderen; herinnert eraan dat een 
aanzienlijk deel van de in de Unie 
geconsumeerde visserijproducten 
ingevoerde producten zijn; benadrukt dat 
aquacultuur een steeds belangrijker 
element vormt om deze doelstelling te 
verwezenlijken en de EU minder 
afhankelijk te maken van de invoer van 
visserijproducten;

Or. fr

Amendement 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie;

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie, en dat de verdere ontwikkeling 
ervan een duurzaam alternatief kan 
bieden voor de visserij, aangezien de 
aquacultuur nu al werk biedt aan 85 000 
mensen in de hele Europese Unie;

Or. en

Amendement 19
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie;

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie; is van mening dat de Unie meer 
middelen moet uittrekken aangezien de 
sector aquacultuur een innovatieve 
economische bedrijfstak is en tevens de 
snelst groeiende activiteit binnen de 
levensmiddelenproductie;

Or. hr

Amendement 20
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 

4. herinnert eraan dat aquacultuur, 
zowel op zee als in zoet water, een steeds 
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kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie;

belangrijker element vormt om te kunnen 
voldoen aan de toenemende consumptie 
van visserijproducten in de Unie en 
bijdraagt aan de verwezenlijking van het 
doel van duurzame en ecologische 
visserij;

Or. en

Amendement 21
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie;

4. herinnert eraan dat duurzame 
aquacultuur ook uit het oogpunt van 
milieuveiligheid een steeds belangrijker 
element vormt om te kunnen voldoen aan 
de toenemende consumptie van 
visserijproducten in de Unie;

Or. it

Amendement 22
Catherine Chabaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie;

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie en dat alleen duurzame aquacultuur 
mag worden overwogen;

Or. fr
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Amendement 23
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie;

4. herinnert eraan dat aquacultuur een 
steeds belangrijker element vormt om te 
kunnen voldoen aan de toenemende 
consumptie van visserijproducten in de 
Unie en om de mariene hulpbronnen te 
behouden;

Or. fr

Amendement 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat in de begroting 2020 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de financiële middelen die bedoeld zijn 
om de vloot te ondersteunen bij een vlotte 
toepassing van de regelingen inzake de 
aanlandingsverplichting;

5. wijst erop dat in de begroting 2020 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de financiële middelen die nodig zijn 
om de visserijsector te ondersteunen 
waarbij echter ook de regelingen inzake de 
aanlandingsverplichting worden 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat in de begroting 2020 
bijzondere aandacht moet worden besteed 

5. wijst erop dat in de begroting 2020 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
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aan de financiële middelen die bedoeld zijn 
om de vloot te ondersteunen bij een vlotte 
toepassing van de regelingen inzake de 
aanlandingsverplichting;

aan de financiële middelen die bedoeld zijn 
om de vloot te helpen bij een correcte en 
vereenvoudigde uitvoering van de 
aanlandingsverplichting, die inmiddels 
volledig wordt nagekomen;

Or. it

Amendement 26
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat in de begroting 2020 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de financiële middelen die bedoeld zijn 
om de vloot te ondersteunen bij een vlotte 
toepassing van de regelingen inzake de 
aanlandingsverplichting;

5. wijst erop dat in de begroting 2020 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de financiële middelen die bedoeld zijn 
om de vloot te ondersteunen bij een vlotte 
toepassing van de regelingen inzake de 
aanlandingsverplichting, met name door 
middel van specifieke steun voor 
begunstigden uit de kleinschalige 
kustvisserij;

Or. it

Amendement 27
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
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belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden; 
herinnert eraan dat de vloot van de 
ultraperifere regio's hoofdzakelijk 
ambachtelijk is en bijzondere aandacht 
verdient gezien de specifieke geografische 
kenmerken van deze gebieden;

Or. fr

Amendement 28
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt;

Or. it

Amendement 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en 
kustvisserij; benadrukt dat deze sector 
bijna 75 % van alle in de Unie 
ingeschreven vissersvaartuigen en bijna de 

6. wijst andermaal op het belang van 
middelen voor de kleinschalige 
ambachtelijke visserij, die bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
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helft van de werkgelegenheid in de 
visserijsector vertegenwoordigt; merkt op 
dat kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

werknemers in de sector vertegenwoordigt, 
en dringt aan op een verhoging van de 
middelen die aan deze sector worden 
toegewezen;

Or. it

Amendement 30
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en 
kustvisserij; benadrukt dat deze sector 
bijna 75 % van alle in de Unie 
ingeschreven vissersvaartuigen en bijna de 
helft van de werkgelegenheid in de 
visserijsector vertegenwoordigt; merkt op 
dat kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

6. wijst andermaal op het belang van 
middelen voor de kleinschalige 
ambachtelijke visserij, die bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werknemers in de sector vertegenwoordigt, 
en dringt aan op een verhoging van de 
middelen die aan deze sector worden 
toegewezen;

Or. it

Amendement 31
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
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vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden; is 
dan ook van mening dat de Unie meer 
middelen moet uittrekken voor deze 
visserijcategorie;

Or. hr

Amendement 32
Pietro Bartolo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt, en daarom in veel 
kustgemeenschappen een belangrijke 
factor is, niet alleen in economisch, maar 
ook in sociaal opzicht; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

Or. it

Amendement 33
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
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benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt, met name in de 
ultraperifere regio's; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

Or. fr

Amendement 34
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke, eiland- en 
kustvisserij; benadrukt dat deze sector 
bijna 75 % van alle in de Unie 
ingeschreven vissersvaartuigen en bijna de 
helft van de werkgelegenheid in de 
visserijsector vertegenwoordigt; merkt op 
dat kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

Or. hr

Amendement 35
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 

6. wijst andermaal op de betekenis 
van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; 
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benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op gezonde visbestanden;

benadrukt dat deze sector bijna 75 % van 
alle in de Unie ingeschreven 
vissersvaartuigen en bijna de helft van de 
werkgelegenheid in de visserijsector 
vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun 
belangrijkste bron van inkomsten zijn 
aangewezen op duurzame visbestanden;

Or. en

Amendement 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
economieën om te buigen naar andere 
maritieme activiteiten, zoals toerisme, en 
hun visserijactiviteiten meer waarde te 
geven;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
economieën om te buigen naar andere 
maritieme activiteiten, zoals toerisme, 
behoud van het mariene milieu, 
gegevensverzameling en onderzoek, en 
hun visserijactiviteiten meer waarde te 
geven;

Or. en

Amendement 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
economieën om te buigen naar andere 
maritieme activiteiten, zoals toerisme, en 

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te steunen om 
hun economieën om te buigen naar andere 
maritieme activiteiten, bijvoorbeeld door 
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hun visserijactiviteiten meer waarde te 
geven;

het toerisme te ontwikkelen, of om hun 
visserijactiviteiten meer waarde te geven, 
bijvoorbeeld door aanverwante 
visserijgerelateerde activiteiten te 
stimuleren;

Or. it

Amendement 38
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
economieën om te buigen naar andere 
maritieme activiteiten, zoals toerisme, en 
hun visserijactiviteiten meer waarde te 
geven;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij economisch te 
ondersteunen om hun economieën om te 
buigen naar andere maritieme activiteiten, 
zoals toerisme, en hen te helpen hun 
visserijactiviteiten meer waarde te geven;

Or. it

Amendement 39
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
economieën om te buigen naar andere 
maritieme activiteiten, zoals toerisme, en 
hun visserijactiviteiten meer waarde te 
geven;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
economieën om te buigen naar andere 
complementaire activiteiten, zoals 
toerisme, en hun visserijactiviteiten meer 
waarde te geven;

Or. hr
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Amendement 40
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
economieën om te buigen naar andere 
maritieme activiteiten, zoals toerisme, en 
hun visserijactiviteiten meer waarde te 
geven;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
inkomstenbronnen te richten op andere 
sectoren van de blauwe economie, en hun 
visserijactiviteiten meer waarde te geven;

Or. en

Amendement 41
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
economieën om te buigen naar andere 
maritieme activiteiten, zoals toerisme, en 
hun visserijactiviteiten meer waarde te 
geven;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gemeenschappen die zijn 
aangewezen op de visserij te helpen hun 
visserijactiviteiten meer waarde te geven 
en, indien nodig, hun economieën om te 
buigen naar andere maritieme activiteiten, 
zoals toerisme;

Or. fr

Amendement 42
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat de goedkeuring van de 
huidige meerjarenplannen en de uitvoering 
van nieuwe technische maatregelen om bij 
te dragen aan het tot stand brengen van 
visserij op een duurzaam niveau, een 
degelijk controlebeleid vereisen dat 
adequaat gefinancierd wordt;

8. merkt op dat de goedkeuring van de 
huidige meerjarenplannen en de uitvoering 
van nieuwe technische maatregelen om bij 
te dragen aan het tot stand brengen van 
visserij op een duurzaam niveau, een 
degelijk controlebeleid vereisen dat 
adequaat gefinancierd wordt; is dan ook 
van mening dat de Unie meer middelen 
moet uittrekken voor de voorbereiding en 
uitvoering van meerjarenplannen;

Or. hr

Amendement 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat de goedkeuring van de 
huidige meerjarenplannen en de uitvoering 
van nieuwe technische maatregelen om 
bij te dragen aan het tot stand brengen 
van visserij op een duurzaam niveau, een 
degelijk controlebeleid vereisen dat 
adequaat gefinancierd wordt;

8. benadrukt met klem dat de 
goedkeuring van nieuwe meerjarenplannen 
en de gelijktijdige invoering van 
beperkingen ter bescherming van de 
bestanden (bijv. beperking van het aantal 
visdagen, gebieds- of tijdsgebonden 
beperkingen enz.) aanzienlijke financiële 
bijdragen vereisen om te voorkomen dat 
bedrijven en banen verloren gaan;

Or. it

Amendement 44
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat de goedkeuring van de 8. merkt op dat de goedkeuring van de 
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huidige meerjarenplannen en de uitvoering 
van nieuwe technische maatregelen om bij 
te dragen aan het tot stand brengen van 
visserij op een duurzaam niveau, een 
degelijk controlebeleid vereisen dat 
adequaat gefinancierd wordt;

huidige meerjarenplannen en de uitvoering 
van nieuwe technische maatregelen om bij 
te dragen aan het tot stand brengen van 
visserij op een duurzaam niveau, een 
evenwichtig controlebeleid vereisen dat 
adequaat gefinancierd wordt, met name ter 
ondersteuning van de kleinschalige 
kustvisserij;

Or. it

Amendement 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. merkt op dat de goedkeuring van de 
huidige meerjarenplannen en de uitvoering 
van nieuwe technische maatregelen om bij 
te dragen aan het tot stand brengen van 
visserij op een duurzaam niveau, een 
degelijk controlebeleid vereisen dat 
adequaat gefinancierd wordt;

8. merkt op dat de goedkeuring van de 
huidige meerjarenplannen en de uitvoering 
van nieuwe technische maatregelen om bij 
te dragen aan het tot stand brengen van 
visserij op een duurzaam niveau, een 
passend controlebeleid vereisen dat 
adequaat gefinancierd wordt;

Or. en

Amendement 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert eraan dat begeleidende 
sociaal-economische maatregelen bij 
beheersbesluiten om de visserijinspanning 
te verminderen van cruciaal belang zijn 
teneinde de duurzaamheid van de 
activiteiten op een adequaat niveau te 
handhaven;
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Or. it

Amendement 47
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale 
rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB; benadrukt 
dat dit tot uiting moet komen in zijn 
begroting;

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale 
rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB; benadrukt 
dat hieraan een passende begroting moet 
worden toegekend in het kader van zijn 
Europese kustwachttaken in 
samenwerking met het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap (Frontex) en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid;

Or. fr

Amendement 48
Catherine Chabaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale 
rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB; benadrukt 
dat dit tot uiting moet komen in zijn 
begroting;

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale 
rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB en dat het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid (EMSA) een cruciale rol speelt 
bij maatregelen ter voorkoming van 
verontreiniging en maatregelen voor 
maritieme veiligheid; benadrukt dat dit tot 
uiting moet komen in hun respectieve 
begrotingen;
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Or. fr

Amendement 49
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale 
rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB; benadrukt 
dat dit tot uiting moet komen in zijn 
begroting;

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale 
rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB en dat het 
huidige financieringsniveau daarom moet 
worden gehandhaafd;

Or. it

Amendement 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale 
rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB; benadrukt 
dat dit tot uiting moet komen in zijn 
begroting;

9. herinnert eraan dat het Europees 
Bureau voor visserijcontrole (EBVC) een 
cruciale rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB en dat het 
huidige financieringsniveau daarom moet 
worden gehandhaafd;

Or. it

Amendement 51
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale 
rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB; benadrukt 
dat dit tot uiting moet komen in zijn 
begroting;

9. wijst erop dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole (EBVC) een 
belangrijke rol speelt bij de coördinatie en 
tenuitvoerlegging van het GVB; benadrukt 
dat dit tot uiting moet komen in zijn 
begroting;

Or. fr

Amendement 52
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt het probleem van 
plastic afval op zee; is van mening dat er 
extra inspanningen moeten worden 
geleverd en dat er voldoende middelen 
moeten worden vrijgemaakt voor de 
uitvoering van passende voorschriften 
voor de vermindering van de impact van 
plastic producten op zee;

Or. hr

Amendement 53
Francisco José Millán Mon

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 



AM\1187668NL.docx 29/34 PE639.923v02-00

NL

inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 
kunnen inspelen;

inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 
kunnen inspelen; merkt op dat de brexit in 
geen geval mag leiden tot een daling van 
de middelen ten opzichte van het huidige 
EFMZV (2014-2027); verzoekt er juist om 
de begroting voor 2021-2027 te verhogen 
zodat de exploitanten de ernstige gevolgen 
van de brexit kunnen ondervangen;

Or. en

Amendement 54
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 
inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 
kunnen inspelen;

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 
inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 
kunnen inspelen; is van mening dat de 
brexit niet tot een verlaging van de 
Uniebegroting mag leiden;

Or. fr

Amendement 55
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France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 
inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 
kunnen inspelen;

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden een bepaalde invloed zal hebben op 
de tenuitvoerlegging van het EFMZV 
2014-2020; is van mening dat er daarom 
een grotere mate van flexibiliteit van de 
EU-begroting nodig is en dat er adequate 
steunmaatregelen nodig zijn om de 
schadelijke gevolgen van de brexit voor de 
visserijsector aan te pakken;

Or. it

Amendement 56
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 
inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 
kunnen inspelen;

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden een bepaalde invloed zal hebben op 
de tenuitvoerlegging van het EFMZV 
2014-2020; is van mening dat er daarom 
een grotere mate van flexibiliteit van de 
EU-begroting nodig is en dat er adequate 
steunmaatregelen nodig zijn om de 
schadelijke gevolgen van de brexit voor de 
visserijsector aan te pakken;

Or. it
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Amendement 57
Richard Corbett

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 
inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 
kunnen inspelen;

10. wijst erop dat de huidige intente 
van het Verenigd Koninkrijk om uit de 
Unie te treden, gevolgen zal hebben voor 
de tenuitvoerlegging van het EFMZV voor 
de periode 2014-2020; merkt op dat de 
brexit zou inhouden dat er maximale 
aandacht moet worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op een dergelijke situatie te 
kunnen inspelen;

Or. en

Amendement 58
Diane Dodds

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 
inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 

10. wijst erop dat het besluit van het 
Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te 
treden, gevolgen zal hebben voor de 
tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020; merkt op dat de brexit 
inhoudt dat er maximale aandacht moet 
worden geschonken aan de 
totstandbrenging van een nieuw 
begrotingskader voor de periode 2021-
2027; is van mening dat er een grotere 
mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te 
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kunnen inspelen; kunnen inspelen; stelt dat de meest 
doeltreffende oplossing voor het 
voorkomen van de verstoring van het 
EFMZV en toekomstige financiering eruit 
bestaat dat EU-onderhandelaars 
pragmatische alternatieve regelingen 
vinden voor het vangnet in het ontwerp 
van terugtrekkingsakkoord waarvoor 
steun bestaat in zowel het Europees 
Parlement als het Britse Lagerhuis;

Or. en

Amendement 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat – zes jaar na de 
goedkeuring van het huidige Fonds – het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 uitermate laag is en dat 
de Commissie en de lidstaten de beheers- 
en controleprocedures moeten 
bespoedigen en de administratieve lasten 
moeten verminderen om ervoor te zorgen 
dat de sector er op korte termijn ook 
werkelijk de vruchten van plukt.

11. benadrukt dat – zes jaar na de 
goedkeuring van het huidige Fonds – het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV 2014-
2020 nog steeds zeer laag is en dat de 
uitvoering daarom zo veel mogelijk 
vereenvoudigd moet worden, waarbij 
evenwel doeltreffende controle op de 
overheidsuitgaven nodig blijft om ervoor 
te zorgen dat de sector op korte termijn de 
gepaste voordelen geniet, zodat de 
uitvoering van het GVB verbetert.

Or. it

Amendement 60
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat – zes jaar na de 11. wijst erop dat – zes jaar na de 
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goedkeuring van het huidige Fonds – het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 uitermate laag is en dat 
de Commissie en de lidstaten de beheers- 
en controleprocedures moeten bespoedigen 
en de administratieve lasten moeten 
verminderen om ervoor te zorgen dat de 
sector er op korte termijn ook werkelijk de 
vruchten van plukt.

goedkeuring van het huidige Fonds – het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 nog steeds uitermate 
laag is en dat de Commissie en de lidstaten 
de nationale betaalorganen moeten 
controleren, de beheers- en 
controleprocedures moeten bespoedigen en 
de administratieve lasten moeten 
verminderen om ervoor te zorgen dat de 
sector er op korte termijn ook werkelijk de 
vruchten van plukt.

Or. it

Amendement 61
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. herinnert eraan dat de financiële 
middelen voor de adviesraden moeten 
worden verhoogd gezien hun grotere inzet 
voor het regionaliseringsbeleid 
overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en 
gezien hun steeds prominentere plaats in 
de meerjarige beheersplannen en in de 
nieuwe verordening inzake technische 
maatregelen;

Or. it

Amendement 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. herinnert aan de rol van de vissers 
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als “bewakers van de zee” en verzoekt de 
hiertoe bevoegde Commissie passende 
financiële verbintenissen aan te gaan om 
de integratie te bevorderen van 
visserijactiviteiten en milieudiensten die 
minder impact hebben op de bestanden, 
zoals het verzamelen van plastic op zee, 
het bemonsteren van het water of het aan 
boord nemen van onderzoekers.

Or. it


