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Amendement 1
Maxette Pirbakas, France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de economische, 
sociale en milieudimensie van visserij, 
aquacultuur en maritieme 
aangelegenheden; onderstreept het feit dat 
zij een sleutelrol spelen in de ontwikkeling 
van de blauwe economie en een actieve 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling en 
dynamiek van kustgebieden;

1. herinnert aan de economische, 
sociale en milieudimensie van visserij, 
aquacultuur en maritieme 
aangelegenheden; onderstreept het feit dat 
zij een sleutelrol spelen in de ontwikkeling 
van de blauwe economie en een actieve 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling en 
dynamiek van kustgebieden en gebieden 
overzee;

Or. fr

Amendement 2
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om de 
houdbaarheid ervan te waarborgen; is van 
mening dat de begroting voor deze sector 
volledig ten dienste moet staan van de 
nieuwe doelstellingen van de Unie, met 
name degene die zijn vastgesteld in de 
Green Deal, de nieuwe industriestrategie, 
de “van boer tot bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen gepaard moet gaan met een 
visserijsector die concurrerend is;

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om de 
sociale, economische en ecologische 
duurzaamheid ervan te waarborgen, 
zonder evenwel afbreuk te doen aan de 
algemene begroting; is van mening dat de 
begroting voor deze sector volledig ten 
dienste moet staan van de nieuwe 
doelstellingen van de Unie, met name 
degene die zijn vastgesteld in de Green 
Deal, de nieuwe industriestrategie, de “van 
boer tot bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat het concurrentievermogen van 
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de visserijsector moet stroken met de 
verwezenlijking van deze doelstellingen, 
maar dat die niet ten koste mag gaan van 
de sector en met name van de 
kleinschalige visserij, die meer is 
blootgesteld aan door IOO-visserij 
aangerichte schade;

Or. it

Amendement 3
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om de 
houdbaarheid ervan te waarborgen; is van 
mening dat de begroting voor deze sector 
volledig ten dienste moet staan van de 
nieuwe doelstellingen van de Unie, met 
name degene die zijn vastgesteld in de 
Green Deal, de nieuwe industriestrategie, 
de “van boer tot bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen gepaard moet gaan met een 
visserijsector die concurrerend is;

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om de 
houdbaarheid ervan te waarborgen; is van 
mening dat de begroting voor deze sector 
tegemoet moet komen aan de door de 
lidstaten vastgestelde behoeften, en dat 
hierbij ook rekening moet worden 
gehouden met sociale, economische en 
milieudoelstellingen;

Or. pt

Amendement 4
Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om de 
houdbaarheid ervan te waarborgen; is van 
mening dat de begroting voor deze sector 
volledig ten dienste moet staan van de 
nieuwe doelstellingen van de Unie, met 
name degene die zijn vastgesteld in de 
Green Deal, de nieuwe industriestrategie, 
de “van boer tot bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen gepaard moet gaan met een 
visserijsector die concurrerend is;

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om de 
houdbaarheid ervan te waarborgen; is van 
mening dat de begroting voor deze sector 
kan bijdragen aan de nieuwe 
doelstellingen van de Unie, met name 
degene die door de Commissie zijn 
voorgesteld in de Green Deal, de nieuwe 
industriestrategie, de “van boer tot bord”-
strategie en de EU-biodiversiteitsstrategie 
voor 2030; is van mening dat de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
gepaard moet gaan met een visserijsector 
die concurrerend is; is van mening dat er 
effectbeoordelingen nodig zijn voordat het 
Europees Parlement en de Raad besluiten 
kunnen nemen over die doelstellingen;

Or. en

Amendement 5
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om de 
houdbaarheid ervan te waarborgen; is van 
mening dat de begroting voor deze sector 
volledig ten dienste moet staan van de 
nieuwe doelstellingen van de Unie, met 
name degene die zijn vastgesteld in de 
Green Deal, de nieuwe industriestrategie, 

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en het 
hoofd te bieden aan de uitdagingen 
waarmee de sector kampt, zoals het 
bereiken van een maximale duurzame 
opbrengst, de aanlandingsverplichting, de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie en 
generatievernieuwing; wijst erop dat een 
verhoging van de middelen voor visserij en 
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de “van boer tot bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen gepaard moet gaan met een 
visserijsector die concurrerend is;

aquacultuur nodig is om de houdbaarheid 
ervan te waarborgen; is van mening dat de 
begroting voor deze sector volledig in 
overeenstemming moet zijn met de nieuwe 
doelstellingen van de EU, met name die 
van de Green Deal en de nieuwe 
industriestrategie; is van mening dat de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
gepaard moet gaan met een visserijsector 
die concurrerend is;

Or. en

Amendement 6
Francisco Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om 
de houdbaarheid ervan te waarborgen; is 
van mening dat de begroting voor deze 
sector volledig ten dienste moet staan van 
de nieuwe doelstellingen van de Unie, met 
name degene die zijn vastgesteld in de 
Green Deal, de nieuwe industriestrategie, 
de “van boer tot bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen gepaard moet gaan met een 
visserijsector die concurrerend is;

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor de bescherming en het herstel van 
mariene ecosystemen nodig is om de 
houdbaarheid ervan op lange termijn te 
waarborgen; is van mening dat de 
begroting en beleidsmaatregelen voor deze 
sector volledig ten dienste moeten staan 
van de nieuwe doelstellingen van de Unie, 
met name degene die zijn vastgesteld in de 
Green Deal, de nieuwe industriestrategie, 
de “van boer tot bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen gepaard moet gaan met een 
visserijsector die concurrerend is;

Or. en

Amendement 7
France Jamet, Maxette Pirbakas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is om de 
houdbaarheid ervan te waarborgen; is van 
mening dat de begroting voor deze sector 
volledig ten dienste moet staan van de 
nieuwe doelstellingen van de Unie, met 
name degene die zijn vastgesteld in de 
Green Deal, de nieuwe industriestrategie, 
de “van boer tot bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen gepaard moet gaan met een 
visserijsector die concurrerend is;

2. dringt erop aan dat de EU-begroting 
voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in 
de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; wijst 
erop dat een verhoging van de middelen 
voor visserij en aquacultuur nodig is ter 
waarborging van de houdbaarheid ervan, 
die zwaar wordt getroffen door COVID-19 
en waarschijnlijk door de brexit; is van 
mening dat de begroting voor deze sector 
volledig ten dienste moet staan van de 
nieuwe doelstellingen van de Unie, de 
nieuwe industriestrategie, de “van boer tot 
bord”-strategie en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van 
mening dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen gepaard moet gaan met een 
visserijsector die concurrerend is;

Or. fr

Amendement 8
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat 2021 een cruciaal 
jaar zal zijn om de doelstellingen van de 
Green Deal tot gelding te brengen in de 
visserijsector en dat alleen al hierom een 
aanzienlijke verhoging van de aan het 
EFMZV toegewezen begroting voor dat 
jaar nodig is; herinnert eraan dat ook de 
onzekerheden in verband met de COVID-
19-crisis meer financiële middelen 
vereisen; betreurt derhalve het gebrek aan 
ambitie in het voorstel van de Commissie 
en in het standpunt van de Raad wat de 
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aan het EFMZV toegewezen begroting 
voor 2021 betreft; verzoekt de Commissie 
en de Raad met al deze factoren rekening 
te houden en het ambitieniveau van hun 
standpunt aanzienlijk naar boven bij te 
stellen;

Or. fr

Amendement 9
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Pietro Bartolo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is de economische en sociale schade als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, die 
de hele Europese visserij- en 
aquacultuursector zwaar heeft getroffen, te 
herstellen; is van mening dat de ernstige 
gezondheidssituatie en de economische 
gevolgen daarvan uitzonderlijke en 
onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen vereisen;

3. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is de economische en sociale schade als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, die 
de hele Europese visserij- en 
aquacultuursector zwaar heeft getroffen, te 
herstellen;  is van mening dat de ernstige 
gezondheidssituatie en de gevolgen 
daarvan vragen om een nieuw 
"steunpakket" ter aanvulling op eerdere 
steun waarbij uitzonderlijke en 
onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen worden aangewend, aangezien 
de pandemie en de economische en 
sociale gevolgen daarvan blijven 
voortduren;

Or. es

Amendement 10
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is de economische en sociale schade als 

3. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is de economische en sociale schade als 
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gevolg van de COVID-19-pandemie, die 
de hele Europese visserij- en 
aquacultuursector zwaar heeft getroffen, te 
herstellen; is van mening dat de ernstige 
gezondheidssituatie en de economische 
gevolgen daarvan uitzonderlijke en 
onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen vereisen;

gevolg van de COVID-19-pandemie, die 
de hele Europese visserij- en 
aquacultuursector zwaar heeft getroffen, te 
herstellen; is van mening dat de ernstige 
gezondheidssituatie en de economische 
gevolgen daarvan uitzonderlijke en 
onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen vereisen voor elk segment van de 
sector, maar in het bijzonder voor de 
kleinschalige visserij, die het zwaarst is 
getroffen door de volksgezondheidscrisis;

Or. it

Amendement 11
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is de economische en sociale schade als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, die 
de hele Europese visserij- en 
aquacultuursector zwaar heeft getroffen, te 
herstellen; is van mening dat de ernstige 
gezondheidssituatie en de economische 
gevolgen daarvan uitzonderlijke en 
onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen vereisen;

3. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is de economische en sociale schade als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, die 
de hele Europese visserij- en 
aquacultuursector zwaar heeft getroffen, en 
wel in de hele toeleveringsketen van vis en 
zeevruchten, met inbegrip van verwerkers, 
detailhandelaren en distributeurs, te 
herstellen; is van mening dat de ernstige 
gezondheidssituatie en de economische 
gevolgen daarvan uitzonderlijke en 
onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen vereisen;

Or. en

Amendement 12
France Jamet, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is de economische en sociale schade als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, die 
de hele Europese visserij- en 
aquacultuursector zwaar heeft getroffen, te 
herstellen; is van mening dat de ernstige 
gezondheidssituatie en de economische 
gevolgen daarvan uitzonderlijke en 
onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen vereisen;

3. benadrukt het feit dat het belangrijk 
is de economische en sociale schade als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, die 
de hele Europese visserij- en 
aquacultuursector zwaar heeft getroffen, te 
herstellen; is van mening dat de ernstige 
gezondheidssituatie en de economische 
gevolgen daarvan bijkomende en 
onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen vereisen;

Or. fr

Amendement 13
Manuel Pizarro, Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Predrag 
Fred Matić, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de visserijsector, met 
name kleinschalige 
kustvisserijvaartuigen, op het hoogtepunt 
van de lockdown als gevolg van de 
COVID-19-pandemie is doorgegaan met 
de regelmatige levering aan lokale 
markten, waardoor de burgers van de 
Unie toegang hadden tot gezonde 
voedingsmiddelen uit de zee, met name in 
geïsoleerde kustgebieden en regio’s waar 
de toeleveringsketens werden gehinderd 
door logistieke beperkingen;

Or. en

Amendement 14
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is tevreden met de maatregelen die 4. is tevreden met de maatregelen die 
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het Parlement en de Raad hebben genomen 
om Verordening (EU) nr. 508/2014 en 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 te 
wijzigen wat betreft specifieke maatregelen 
om de gevolgen van de COVID-19-
uitbraak in de visserij- en 
aquacultuursector te beperken; acht het 
nodig dat de Commissie de ontwikkeling 
van de gezondheids- en economische 
situatie in real time beoordeelt en in 
voorkomend geval de verlenging van deze 
maatregelen na 31 december 2020 in 
overweging neemt, als de pandemie 
voortduurt;

het Parlement en de Raad hebben genomen 
om Verordening (EU) nr. 508/2014 en 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 te 
wijzigen wat betreft specifieke maatregelen 
om de gevolgen van de COVID-19-
uitbraak in de visserij- en 
aquacultuursector te beperken; acht het 
nodig dat de Commissie de ontwikkeling 
van de gezondheids- en economische 
situatie in real time beoordeelt en in 
voorkomend geval de verlenging van deze 
maatregelen na 31 december 2020 in 
overweging neemt, als de pandemie 
voortduurt; acht het noodzakelijk dat de 
Commissie een systeem opzet voor 
monitoring van deze maatregelen om een 
correct en tijdig gebruik van de middelen 
te waarborgen en mogelijke 
toegangsbelemmeringen te voorkomen.

Or. it

Amendement 15
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is tevreden met de maatregelen die 
het Parlement en de Raad hebben genomen 
om Verordening (EU) nr. 508/2014 en 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 te 
wijzigen wat betreft specifieke maatregelen 
om de gevolgen van de COVID-19-
uitbraak in de visserij- en 
aquacultuursector te beperken; acht het 
nodig dat de Commissie de ontwikkeling 
van de gezondheids- en economische 
situatie in real time beoordeelt en in 
voorkomend geval de verlenging van deze 
maatregelen na 31 december 2020 in 
overweging neemt, als de pandemie 
voortduurt;

4. staat positief tegenover de 
maatregelen die het Parlement en de Raad 
hebben genomen om Verordening (EU) 
nr. 508/2014 en Verordening (EU) 
nr. 1379/2013 te wijzigen wat betreft 
specifieke maatregelen om de gevolgen 
van de COVID-19-uitbraak in de visserij- 
en aquacultuursector te beperken, maar 
acht deze maatregelen nog ontoereikend 
om in de behoeften van de sector te 
voorzien; acht het nodig dat de Commissie 
de ontwikkeling van de gezondheids- en 
economische situatie in real time 
beoordeelt en in voorkomend geval de 
verlenging van deze maatregelen na 31 
december 2020 in overweging 
neemt, zolang de pandemie en de gevolgen 
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daarvan voortduren;

Or. pt

Amendement 16
France Jamet, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is tevreden met de maatregelen die 
het Parlement en de Raad hebben genomen 
om Verordening (EU) nr. 508/2014 en 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 te 
wijzigen wat betreft specifieke maatregelen 
om de gevolgen van de COVID-19-
uitbraak in de visserij- en 
aquacultuursector te beperken; acht het 
nodig dat de Commissie de ontwikkeling 
van de gezondheids- en economische 
situatie in real time beoordeelt en in 
voorkomend geval de verlenging van deze 
maatregelen na 31 december 2020 in 
overweging neemt, als de pandemie 
voortduurt;

4. is tevreden met de maatregelen die 
het Parlement en de Raad hebben genomen 
om Verordening (EU) nr. 508/2014 en 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 te 
wijzigen wat betreft specifieke maatregelen 
om de economische en sociale gevolgen 
van de COVID-19-uitbraak in de visserij- 
en aquacultuursector te beperken; acht het 
nodig dat de Commissie de ontwikkeling 
van de gezondheids- en economische 
situatie in real time beoordeelt en in 
voorkomend geval de verlenging van deze 
maatregelen na 31 december 2020 in 
overweging neemt, als de pandemie 
voortduurt;

Or. fr

Amendement 17
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV) moet voorzien in de 
mogelijkheid om het plafond voor EU-
financiering te verhogen tot 100 % en de 
nationale medefinanciering in 
uitzonderlijke gevallen af te 
schaffen, bijvoorbeeld in het geval van 
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maatregelen ter verbetering van het 
reactievermogen ten aanzien van crises in 
de context van de COVID-19-pandemie; 
om de lidstaten toe te staan financiële 
middelen in het kader van het EFMZV 
flexibeler te gebruiken, en deze over te 
dragen tussen rubrieken en prioriteiten, 
en om daarnaast financiering te bieden 
voor nieuwe vereisten die voortvloeien uit 
de pandemie; en om het 
financieringssysteem voor toegang tot 
EU-middelen te wijzigen door een 
voorfinancieringssysteem in te voeren 
waardoor het niet langer nodig is eigen 
vermogen te bezitten en vooruit te betalen, 
en waarmee de knelpunten die daaruit 
voortvloeien, worden weggewerkt;

Or. pt

Amendement 18
Manuel Pizarro, Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Predrag 
Fred Matić, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de 
onderhandelingen over de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
lijken af te stevenen op een no-
dealscenario met verstrekkende sociale en 
economische gevolgen voor de 
vissersvloten in de wateren van het VK; 
benadrukt dat er vanaf begin 2021 
financiële steun moet worden verleend 
aan de vissersvloot van de Unie die in die 
wateren - inmiddels wateren van derde 
landen - actief is, en dat vissers die zich al 
in een moeilijke situatie bevinden als 
gevolg van de COVID-19-pandemie niet 
dubbel mogen worden gestraft;

Or. en
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Amendement 19
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, 
Maria Walsh, François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de visserijsector van 
de Unie, met name de vloten die in de 
wateren van het VK actief zijn, financieel 
moet worden ondersteund indien er vóór 
het einde van de overgangsperiode geen 
overeenkomst tussen de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk wordt gesloten;

Or. en

Amendement 20
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is tevreden met het feit dat de 
Commissie snel en ambitieus op de 
economische crisis heeft gereageerd door 
op 27 mei 2020 een aanzienlijk 
economisch herstelplan voor te stellen; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om de begroting van het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV), alsmede aquacultuur, in 
de periode 2021-2027 te verhogen met 530 
miljoen EUR ten opzichte van haar 
oorspronkelijke voorstel; benadrukt 
evenwel het feit dat deze stijging zich nog 
steeds onder het standpunt van het 
Parlement bevindt;

5. is tevreden met het feit dat de 
Commissie snel en ambitieus op de 
economische crisis heeft gereageerd door 
op 27 mei 2020 een aanzienlijk 
economisch herstelplan voor te stellen; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om de begroting van het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV), alsmede aquacultuur, in 
de periode 2021-2027 te verhogen met 530 
miljoen EUR ten opzichte van haar 
oorspronkelijke voorstel; benadrukt 
evenwel het feit dat deze stijging zich nog 
steeds onder het standpunt van het 
Parlement bevindt; betreurt het standpunt 
van de Europese Raad van 21 juli 2020, 
waarin 32 miljoen EUR minder aan het 
EFMZV wordt toegewezen voor de 
periode 2021-2027 dan in het 
oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie;
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Or. fr

Amendement 21
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is tevreden met het feit dat de 
Commissie snel en ambitieus op de 
economische crisis heeft gereageerd door 
op 27 mei 2020 een aanzienlijk 
economisch herstelplan voor te stellen; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om de begroting van het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV), alsmede aquacultuur, in 
de periode 2021-2027 te verhogen met 530 
miljoen EUR ten opzichte van haar 
oorspronkelijke voorstel; benadrukt 
evenwel het feit dat deze stijging zich nog 
steeds onder het standpunt van het 
Parlement bevindt;

5. beschouwt het voorstel van de 
Commissie om de begroting van het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV), alsmede aquacultuur, in 
de periode 2021-2027 te verhogen met 530 
miljoen EUR ten opzichte van haar 
oorspronkelijke voorstel als beperkt, en 
meent dat dit fonds aanzienlijk moet 
worden versterkt; benadrukt dat deze 
stijging zich nog steeds onder het 
standpunt van het Parlement bevindt;

Or. pt

Amendement 22
France Jamet, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is tevreden met het feit dat de 
Commissie snel en ambitieus op de 
economische crisis heeft gereageerd door 
op 27 mei 2020 een aanzienlijk 
economisch herstelplan voor te stellen; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om de begroting van het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV), alsmede aquacultuur, in 
de periode 2021-2027 te verhogen met 530 

5. stelt vast dat de Commissie op de 
economische crisis heeft gereageerd door 
op 27 mei 2020 een economisch 
herstelplan voor te stellen; neemt kennis 
van het voorstel van de Commissie om de 
begroting van het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV), 
alsmede aquacultuur, in de periode 2021-
2027 te verhogen met 530 miljoen EUR ten 
opzichte van haar oorspronkelijke voorstel; 
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miljoen EUR ten opzichte van haar 
oorspronkelijke voorstel; benadrukt 
evenwel het feit dat deze stijging zich nog 
steeds onder het standpunt van het 
Parlement bevindt;

betreurt evenwel dat deze stijging nog 
steeds ver achterblijft bij het standpunt van 
het Parlement;

Or. fr

Amendement 23
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. neemt nota van het voorstel van de 
Europese Raad om een 
brexitaanpassingsreserve in te stellen ten 
behoeve van de lidstaten en sectoren die 
het zwaarst worden getroffen door de 
brexit; is van mening dat de visserij- en 
aquacultuursector duidelijk als 
begunstigde van dit fonds moet worden 
geïdentificeerd; is evenwel van mening 
dat de oprichting van een dergelijk fonds 
in geen geval een verlaging van de aan 
het EFMZV toegewezen begroting mag 
rechtvaardigen;

Or. fr

Amendement 24
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het feit dat het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 zes jaar na de 
goedkeuring ervan nog steeds onvoldoende 
is, met een begrotingsuitvoering die 
momenteel slechts 35 % bedraagt; 

6. betreurt het feit dat het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 zes jaar na de 
goedkeuring ervan nog steeds onvoldoende 
is, met een begrotingsuitvoering die 
momenteel slechts 35 % bedraagt; 
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benadrukt het feit dat dit lage cijfer deels te 
wijten is aan de bureaucratische 
belemmeringen op nationaal en Europees 
niveau;

benadrukt dat dit lage cijfer deels te wijten 
is aan de bureaucratische belemmeringen 
op nationaal en Europees niveau, en soms 
ook aan de structuur van het fonds zelf, 
waardoor hele groepen werknemers, met 
name werknemers met een onzeker 
dienstverband, worden benadeeld;

Or. it

Amendement 25
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het feit dat het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 zes jaar na de 
goedkeuring ervan nog steeds onvoldoende 
is, met een begrotingsuitvoering die 
momenteel slechts 35 % bedraagt; 
benadrukt het feit dat dit lage cijfer deels te 
wijten is aan de bureaucratische 
belemmeringen op nationaal en Europees 
niveau;

6. betreurt het feit dat het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 zes jaar na de 
goedkeuring ervan nog steeds onvoldoende 
is, met een begrotingsuitvoering die 
momenteel slechts 35 % bedraagt; 
benadrukt het feit dat dit lage cijfer deels te 
wijten is aan de bureaucratische 
belemmeringen op nationaal en Europees 
niveau, maar ook aan de discrepantie 
tussen de EFMZV-regelgeving en de 
daadwerkelijke behoeften van de sector;

Or. pt

Amendement 26
France Jamet, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het feit dat het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 zes jaar na de 
goedkeuring ervan nog steeds onvoldoende 
is, met een begrotingsuitvoering die 

6. betreurt het feit dat het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de 
periode 2014-2020 zes jaar na de 
goedkeuring ervan nog steeds onvoldoende 
is, met een begrotingsuitvoering die 
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momenteel slechts 35 % bedraagt; 
benadrukt het feit dat dit lage cijfer deels te 
wijten is aan de bureaucratische 
belemmeringen op nationaal en Europees 
niveau;

momenteel slechts 35 % bedraagt; 
benadrukt dat dit lage cijfer deels te wijten 
is aan de bureaucratische belemmeringen 
op Europees en nationaal niveau;

Or. fr

Amendement 27
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. meent dat de steunmaatregelen 
voor de sector moeten worden uitgebreid, 
onder meer door EFMZV-financiering 
toe te kennen voor een vernieuwing of 
opwaardering van de vloot of voor de 
aankoop van nieuwe vaartuigen, onder de 
door het Parlement voorgestelde 
voorwaarden; door te zorgen voor de 
instelling en de werking van een systeem 
van minimale eerste-verkoopprijzen met 
als doel om de inkomsten van vissers te 
beschermen en de continuïteit van de 
aanvoer van vis voor de consument te 
waarborgen, indien nodig door de 
tussenkomst van openbare structuren die 
toezien op de dekking van operationele 
uitgaven – die in aanmerking komen voor 
financiering uit het EFMZV – en die 
zorgen voor de afvoer van vis in 
noodsituaties; door EFMZV-financiering 
mogelijk te maken voor een 
loongarantiefonds dat vissers voorziet van 
inkomenssteun, op basis van het 
gemiddelde inkomen van iedere 
beroepsbeoefenaar; door de tijdelijke 
steun voor stopzetting van de activiteit niet 
te beperken tot zes maanden, volgens de 
huidige bepalingen van het EFMZV, 
maar eventueel tot na deze periode te 
verlengen en ook toe te kennen aan kleine 
en middelgrote aquacultuurexploitanten; 
door uit het EFMZV steun te verlenen 
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voor opslag; door specifieke steun te 
verlenen voor investeringen aan boord 
van vaartuigen of in persoonlijke 
beschermingsmiddelen in verband met 
specifieke behoeften in het kader van de 
COVID-19-pandemie; en door 
administratieve procedures te 
vereenvoudigen;

Or. pt

Amendement 28
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Maria Walsh

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat er meer moet 
worden geïnvesteerd in selectiever vistuig 
met behulp van meer onderzoek en 
ontwikkeling en door vissers financieel te 
ondersteunen bij investeringen in nieuw 
selectief vistuig;

Or. en

Amendement 29
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie de lidstaten 
alle nodige bijstand te verlenen om het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV) zo eenvoudig en 
doeltreffend mogelijk te gebruiken;
-

Or. hr
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Amendement 30
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Pietro Bartolo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt het feit dat 
visserijcontrole belangrijk is; is van 
mening dat deze een prioriteit moet blijven 
in de financiering van het visserijbeleid 
van de EU;

7. benadrukt het feit dat 
visserijcontrole belangrijk is; is van 
mening dat deze een prioriteit moet blijven 
in de financiering van het visserijbeleid 
van de EU, vooral nu dat naar 
verwachting binnenkort nieuwe regels 
voor de harmonisering en verbetering van 
het visserijcontrolesysteem in de Unie 
zullen worden goedgekeurd;

Or. es

Amendement 31
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt het feit dat 
visserijcontrole belangrijk is; is van 
mening dat deze een prioriteit moet blijven 
in de financiering van het visserijbeleid 
van de EU;

7. benadrukt dat visserijcontrole 
belangrijk is, vooral met betrekking tot 
IOO-visserij en met betrekking tot 
aquacultuur, vooral dan wat de 
voedselveiligheid betreft; is van mening 
dat deze een prioriteit moet blijven in de 
financiering van het visserijbeleid van de 
EU;

Or. it

Amendement 32
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)



AM\1212214NL.docx 21/28 PE657.146v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat bij de planning van 
de begroting een toereikend 
financieringsniveau voor de kleinschalige 
kustvisserij moet worden gehandhaafd;

Or. hr

Amendement 33
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Pietro Bartolo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herhaalt dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole extra financiële en 
materiële middelen moet krijgen om zijn 
taken naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen;

8. herhaalt dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole extra financiële en 
materiële middelen moet krijgen om zijn 
taken naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen, waaronder digitalisering en 
aanpassing aan nieuwe technologieën; 
wijst er voorts op dat ook onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van controle- 
en inspectietechnieken en het verlenen 
van bijstand aan de Commissie en de 
lidstaten op specifieke domeinen deel 
moeten uitmaken van het takenpakket van 
het Bureau;

Or. es

Amendement 34
Manuel Pizarro, Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Predrag 
Fred Matić, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herhaalt dat het Europees Bureau 8. herhaalt dat het Europees Bureau 
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voor visserijcontrole extra financiële en 
materiële middelen moet krijgen om zijn 
taken naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen;

voor visserijcontrole extra financiële en 
materiële middelen moet krijgen om zijn 
taken naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen, met name door middel van de 
wijzigingen in de verordening inzake 
visserijcontrole waarover momenteel 
wordt onderhandeld en die de 
bevoegdheden en taken van het Europees 
Bureau voor visserijcontrole (EFCA) 
lijken te vergroten;

Or. en

Amendement 35
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herhaalt dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole extra financiële en 
materiële middelen moet krijgen om zijn 
taken naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen;

8. herhaalt dat de lidstaten en hun 
autoriteiten extra financiële en materiële 
middelen moeten krijgen om hun taken 
naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen;

Or. pt

Amendement 36
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herhaalt dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole extra financiële en 
materiële middelen moet krijgen om zijn 
taken naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de 

8. herhaalt dat toezicht moet worden 
gehouden op de activiteiten van het 
Europees Bureau voor visserijcontrole om 
ervoor te zorgen dat het zijn taken naar 
behoren en volledig uitvoert en om de 
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doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen;

verwezenlijking van de doelstellingen 
inzake duurzame visserij te waarborgen;

Or. it

Amendement 37
Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herhaalt dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole extra financiële en 
materiële middelen moet krijgen om zijn 
taken naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen;

8. herhaalt dat het Europees Bureau 
voor visserijcontrole toereikende financiële 
en materiële middelen moet krijgen om 
zijn taken naar behoren en volledig te 
kunnen uitvoeren en om de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
inzake duurzame visserij te waarborgen;

Or. en

Amendement 38
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt het belang van 
toereikende financiële middelen voor de 
verzameling, het beheer, het gebruik en de 
uitwisseling van gegevens in de 
visserijsector;

Or. hr

Amendement 39
France Jamet, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat het beleid dat de 
laatste jaren gevoerd is inzake een 
algemene vermindering van het aantal 
personeelsleden van de EU-
agentschappen, moet worden beoordeeld; 
herinnert eraan dat het 
uitvoeringspercentage van de begroting 
van het Europees Bureau voor 
visserijcontrole meer dan 99 % bedraagt;

9. herinnert eraan dat het 
uitvoeringspercentage van de begroting 
van het Europees Bureau voor 
visserijcontrole meer dan 99 % bedraagt;

Or. fr

Amendement 40
Francisco Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat het volgende 
EFMZV moet worden gebruikt om de 
normen voor dierenwelzijn in de visserij 
en de aquacultuur verder te verbeteren, 
naar aanleiding van het speciale 
Eurobarometer-verslag 442 over de 
houding van Europeanen ten aanzien van 
dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 41
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat een van de 
prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat 
de lidstaten moeten zorgen voor de 

10. benadrukt het feit dat een van de 
prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat 
de lidstaten moeten zorgen voor de 
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uitvoering van specifieke programma’s ter 
facilitering van de toegang van jongeren tot 
beroepen in de visserij en ter bevordering 
van de diversiteit van de profielen en de 
inclusie van ondervertegenwoordigde 
groepen, met name vrouwen, op basis van 
het EFMZV en de Europese 
structuurfondsen.

financiering van maatregelen ter 
bevordering van de veiligheid en 
aantrekkelijkere werk- en 
leefomstandigheden aan boord van 
visserijvaartuigen en voor de uitvoering 
van specifieke programma’s ter facilitering 
van de toegang van jongeren tot beroepen 
in de visserij en ter bevordering van de 
diversiteit van de profielen en de inclusie 
van ondervertegenwoordigde groepen, met 
name vrouwen, op basis van het EFMZV 
en de Europese structuurfondsen;

Or. en

Amendement 42
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Pietro Bartolo

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat een van de 
prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat 
de lidstaten moeten zorgen voor de 
uitvoering van specifieke programma’s ter 
facilitering van de toegang van jongeren tot 
beroepen in de visserij en ter bevordering 
van de diversiteit van de profielen en de 
inclusie van ondervertegenwoordigde 
groepen, met name vrouwen, op basis van 
het EFMZV en de Europese 
structuurfondsen.

10. benadrukt het feit dat een van de 
prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat 
de lidstaten moeten zorgen voor de 
uitvoering van specifieke programma’s ter 
facilitering van de toegang van jongeren tot 
beroepen in de visserij en ter bevordering 
van de toetreding van vrouwen tot de 
verschillende beroepscategorieën, alsook 
van een grotere zichtbaarheid van 
vrouwen in de activiteiten die zij 
momenteel verrichten, op basis van het 
EFMZV en de Europese structuurfondsen.

Or. es

Amendement 43
Valentino Grant, Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat een van de 
prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat 
de lidstaten moeten zorgen voor de 
uitvoering van specifieke programma’s ter 
facilitering van de toegang van jongeren tot 
beroepen in de visserij en ter bevordering 
van de diversiteit van de profielen en de 
inclusie van ondervertegenwoordigde 
groepen, met name vrouwen, op basis van 
het EFMZV en de Europese 
structuurfondsen.

10. benadrukt het feit dat een van de 
prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat 
de lidstaten moeten zorgen voor de 
uitvoering van specifieke programma’s ter 
facilitering van de toegang van jongeren tot 
beroepen in de visserij en ter bevordering 
van de diversiteit van de profielen en de 
inclusie van ondervertegenwoordigde 
groepen, met name vrouwen, op basis van 
het EFMZV en de Europese 
structuurfondsen; dringt er echter op aan 
geen te zeer op digitalisering gericht of 
soortgelijk beleid te stimuleren, aangezien 
dit er voor een groot deel van de 
werknemers in de sector toe kan leiden 
dat zij hun beroep onmogelijk nog naar 
behoren kunnen uitoefenen als niet wordt 
voorzien in toereikende ondersteuning 
door middel van gelijklopend beleid op het 
gebied van opleiding en bijscholing; 
tegelijkertijd moet worden voorzien in 
maatregelen om ouderen die de 
pensioengerechtigde leeftijd nog niet 
hebben bereikt een nieuwe baan te helpen 
vinden in een sector die zich vernieuwt.

Or. it

Amendement 44
France Jamet, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat een van de 
prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat 
de lidstaten moeten zorgen voor de 
uitvoering van specifieke programma’s ter 
facilitering van de toegang van jongeren tot 
beroepen in de visserij en ter bevordering 
van de diversiteit van de profielen en de 
inclusie van ondervertegenwoordigde 

10. benadrukt het feit dat een van de 
prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat 
de lidstaten moeten zorgen voor de 
uitvoering van specifieke programma’s ter 
facilitering van de toegang van jongeren tot 
beroepen in de visserij en ter bevordering 
van de diversiteit van de profielen en 
inclusie, met name van vrouwen, op basis 
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groepen, met name vrouwen, op basis van 
het EFMZV en de Europese 
structuurfondsen.

van het EFMZV en de Europese 
structuurfondsen.

Or. fr

Amendement 45
Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. benadrukt dat een toereikend deel 
van de brexitaanpassingsreserve moet 
worden gereserveerd voor 
visserijgerelateerde steun, aangezien deze 
sector een van de sectoren is die het 
hardst zullen worden getroffen door een 
no-dealbrexit.

Or. en

Amendement 46
France Jamet, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept dat aanzienlijke steun 
moet worden verleend aan Europese 
ultraperifere gebieden en achtergestelde 
kustgebieden.

Or. fr

Amendement 47
Maxette Pirbakas, France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept dat aanzienlijke steun 
moet worden verleend aan Europese 
ultraperifere gebieden en achtergestelde 
kustgebieden.

Or. fr


