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Amendement 1
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 26 juni 2020, getiteld 
“Naar een duurzamere visserij in de EU: 
stand van zaken en oriëntaties voor 2021” 
(COM(2020)0248),

Or. en

Amendement 2
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het speciaal verslag van de 
Europese Rekenkamer van 
26 november 2020 getiteld “Het mariene 
milieu: de EU biedt brede, maar geen 
diepgaande bescherming”,

Or. en

Amendement 3
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
doelstellingen inzake duurzame 

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
doelstellingen inzake duurzame 
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ontwikkeling (SDG’s) van de VN, ontwikkeling (SDG’s) van de VN, in het 
bijzonder SDG 1: geen armoede, SDG 2: 
geen honger, SDG 11: duurzame steden 
en gemeenschappen, SDG 13: 
klimaatactie en SDG 14: leven in het 
water,

Or. en

Amendement 4
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
14 maart 2019 over klimaatverandering – 
een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0217.

Or. en

Amendement 5
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
15 januari 2020 over de Europese Green 
Deal1 bis,
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_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0005.

Or. en

Amendement 6
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de FAO-studie van 2018, 
getiteld “The State of Mediterranean and 
Black Sea Fisheries”,

Or. en

Amendement 7
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het FAO-verslag van 2019, 
getiteld “A third assessment of global 
marine fisheries discards”,

Or. en

Amendement 8
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het FAO-verslag van 2020, 
getiteld “The State of Food Security and 
Nutrition in the World, Transforming 
food systems for affordable healthy diets”,

Or. en

Amendement 9
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag “Het Europese 
milieu – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020” van het Europees 
Milieuagentschap van 2019,

Or. en

Amendement 10
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Besluit P9_TA-
PROV(2020)0253 aangenomen door het 
Europees Parlement op 8 oktober 2020 
over het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening 
(EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet),

Or. en
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Amendement 11
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de afname van de 
mariene biodiversiteit het ecosysteem van 
de oceanen verzwakt en de capaciteit van 
dit systeem om het hoofd te bieden aan 
verstoringen, zich aan te passen aan de 
klimaatverandering en zijn regelende 
functie voor het wereldwijde milieu en 
klimaat aantast;

A. overwegende dat de afname van de 
mariene biodiversiteit het ecosysteem van 
de oceanen verzwakt en de capaciteit van 
dit systeem om het hoofd te bieden aan 
verstoringen, zich aan te passen aan de 
klimaatverandering en de gevolgen ervan 
te beperken, en zijn regelende functie voor 
het wereldwijde milieu en klimaat aantast;

Or. en

Amendement 12
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de 
klimaatverandering de mariene 
ecosystemen verzwakt alsook de mate 
waarin bepaalde omgevingen, waaronder 
zeegrasweiden, koraalriffen of 
mangrovebossen, in elementaire diensten 
kunnen voorzien, zoals kraamgebieden, 
het herstel van visbestanden of de opslag 
van blauwe koolstof;

Or. en

Amendement 13
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie



PE662.124v01-00 8/98 AM\1220712NL.docx

NL

Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de temperatuur 
van de oceanen en zeeën rechtstreeks van 
invloed is op de zeespiegelstijging als 
gevolg van thermische uitzetting, en 
daarnaast zal leiden tot een hogere 
frequentie van extreme 
weersomstandigheden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
klimaatverandering een rechtstreekse 
impact heeft op de mariene fauna doordat 
zij het aantal, de diversiteit en de 
verspreiding van zeedieren wijzigt en hun 
voeding, ontwikkeling en voortplanting 
alsook de verhoudingen tussen de 
verschillende soorten beïnvloedt;

B. overwegende dat de opwarming 
van de mariene wateren als gevolg van de 
klimaatverandering een directe en 
indirecte impact heeft op de mariene fauna 
doordat zij het aantal, de diversiteit en de 
verspreiding van zeedieren wijzigt en hun 
voeding, ontwikkeling en voortplanting 
alsook de verhoudingen tussen de 
verschillende soorten beïnvloedt; 
overwegende dat dit zal leiden tot 
veranderingen met een impact op 
middellange en lange termijn op de 
beschikbaarheid en verkoop van visserij- 
en aquacultuurproducten, met mogelijk 
verstrekkende geopolitieke en 
economische gevolgen, ook in termen van 
voedselzekerheid en culturele identiteit;

Or. it

Amendement 15
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
klimaatverandering een rechtstreekse 
impact heeft op de mariene fauna doordat 
zij het aantal, de diversiteit en de 
verspreiding van zeedieren wijzigt en hun 
voeding, ontwikkeling en voortplanting 
alsook de verhoudingen tussen de 
verschillende soorten beïnvloedt;

B. overwegende dat de 
klimaatverandering een rechtstreekse en 
aanzienlijke impact heeft op de mariene 
fauna doordat zij het aantal, de diversiteit, 
de verspreiding van zeedieren en de 
migratiepatronen wijzigt en hun voeding, 
ontwikkeling en voortplanting alsook de 
verhoudingen tussen de verschillende 
soorten beïnvloedt; overwegende dat deze 
wijzigingen gevolgen hebben voor het 
GVB en voor het beheer van de wateren 
en de hulpbronnen van de Unie;

Or. es

Amendement 16
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de 
voedselzekerheid en de bestaansmiddelen 
waarvoor de visserij en de aquacultuur 
zorgen, van cruciaal belang zijn in veel 
kust-, rivier-, eiland-, lagune- en 
landinwaarts gelegen gebieden; 
overwegende dat de effecten van de 
klimaatverandering op de 
voedselzekerheid een aanpassing vereisen 
van de bestaande benaderingen inzake het 
beoordelen van de risico’s voor de 
voedselzekerheid;

Or. it

Amendement 17
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een groot aantal 
populistische politieke partijen in Europa 
de dreigende risico’s van de 
klimaatverandering voortdurend 
bagatelliseren of negeren, en voortdurend 
tegen maatregelen stemmen ten behoeve 
van de uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs en de bestrijding van de 
huidige klimaatcrisis;

Or. en

Amendement 18
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de Europese Unie 
in een hoog niveau van governance 
voorziet voor het vaststellen en uitvoeren 
van ambitieuze milieubeleidsmaatregelen 
op basis van een solide samenwerking 
tussen regeringen op supranationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 19
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de C. overwegende dat de 
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klimaatverandering niet de enige 
bedreiging en stressfactor is voor het 
visserijsysteem, maar een oorzaak is die 
bovenop de verontreiniging, het 
habitatverlies, de strijd om de ruimte en de 
milieuschommelingen komt;

klimaatverandering het mariene milieu 
wereldwijd aantast en een toenemende 
stressfactor vormt voor ecosystemen die nu 
al te kampen hebben met talloze andere 
stressfactoren, zoals verontreiniging, 
habitatverlies en biodiversiteitsverlies;

Or. en

Amendement 20
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
klimaatverandering niet de enige 
bedreiging en stressfactor is voor het 
visserijsysteem, maar een oorzaak is die 
bovenop de verontreiniging, het 
habitatverlies, de strijd om de ruimte en de 
milieuschommelingen komt;

C. overwegende dat de 
klimaatverandering een bijkomende 
stressfactor is voor de mariene 
ecosystemen, de visbestanden en 
visserijsystemen die bovenop de 
verontreiniging, het habitatverlies, de strijd 
om de ruimte en de milieuschommelingen 
komt;

Or. it

Amendement 21
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
klimaatverandering niet de enige 
bedreiging en stressfactor is voor het 
visserijsysteem, maar een oorzaak is die 
bovenop de verontreiniging, het 
habitatverlies, de strijd om de ruimte en de 
milieuschommelingen komt;

C. overwegende dat de 
klimaatverandering niet de enige 
bedreiging en stressfactor is voor het 
visserijsysteem, maar een oorzaak is die 
bovenop IUU-visserij, zwerfvuil op zee, de 
verontreiniging, het habitatverlies, de strijd 
om de ruimte en de milieuschommelingen 
komt;
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Or. it

Amendement 22
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
klimaatverandering niet de enige 
bedreiging en stressfactor is voor het 
visserijsysteem, maar een oorzaak is die 
bovenop de verontreiniging, het 
habitatverlies, de strijd om de ruimte en de 
milieuschommelingen komt;

C. overwegende dat de 
klimaatverandering niet de enige 
bedreiging en stressfactor is voor het 
visserijsysteem, maar een oorzaak is die 
bovenop de verontreiniging, het 
habitatverlies, de overbevissing, de strijd 
om de ruimte en de milieuschommelingen 
komt;

Or. en

Amendement 23
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de opwarming 
van de mariene wateren bijzonder zware 
gevolgen heeft voor bepaalde zeeën, zoals 
de Middellandse Zee, met veranderingen 
in de stromingen, stijging van de 
zeespiegel, het slechts op regionaal niveau 
voorkomen van winterweer, de komst van 
uitheemse soorten, verzuring, asynchronie 
tussen soorten en onverklaarbare 
weersverschijnselen; overwegende dat 
verschijnselen als meridionalisering en 
tropicalisatie in de Middellandse Zee en 
mediterranisering in de Zwarte Zee de 
afgelopen jaren heviger zijn geworden;
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Or. it

Amendement 24
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de visserijsector 
te maken heeft met veel uitdagingen, zoals 
brexit en de COVID-19-pandemie, en 
daardoor des te meer behoefte heeft aan 
economische stabiliteit en 
bestaanszekerheid;

Or. nl

Amendement 25
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat verschillende 
menselijke activiteiten bovendien leiden 
tot een toename van de 
broeikasgasemissies en een versnelling 
van de opwarming van de aarde, en 
zodoende ook tot de stijging van de 
temperatuur van de mariene wateren;

Or. it

Amendement 26
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat ruimtelijke 
ordening en ruimtelijk beheer van de 
aquacultuur volgens een 
ecosysteemgerichte benadering over het 
algemeen de aanpassingscapaciteit kunnen 
vergroten, vooral op lokaal niveau;

D. overwegende dat ruimtelijke 
ordening en ruimtelijk beheer van de 
aquacultuur volgens een 
ecosysteemgerichte benadering over het 
algemeen de aanpassingscapaciteit kunnen 
vergroten, vooral op lokaal niveau; 
overwegende dat dit inzicht vereist in de 
risico’s op een betekenisvolle schaal wat 
tijd en ruimte betreft, waarbij voorrang 
wordt gegeven aan de risico’s die het 
meest relevant zijn en aan de 
ontwikkeling en verbetering van 
beheersmaatregelen en -plannen om deze 
risico’s aan te pakken door middel van 
participerende benaderingen, met 
gebruikmaking van de beste beschikbare 
informatie;

Or. it

Amendement 27
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat ruimtelijke 
ordening en ruimtelijk beheer van de 
aquacultuur volgens een 
ecosysteemgerichte benadering over het 
algemeen de aanpassingscapaciteit kunnen 
vergroten, vooral op lokaal niveau;

D. overwegende dat ruimtelijke 
ordening en ruimtelijk beheer van de 
visserij- en aquacultuurpraktijken volgens 
een ecosysteemgerichte benadering de 
duurzaamheid van de sector en de 
aanpassingscapaciteit ervan kunnen 
vergroten, vooral op lokaal niveau;

Or. en

Amendement 28
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat ruimtelijke 
ordening en ruimtelijk beheer van de 
aquacultuur volgens een 
ecosysteemgerichte benadering over het 
algemeen de aanpassingscapaciteit kunnen 
vergroten, vooral op lokaal niveau;

D. overwegende dat ruimtelijke 
ordening en ruimtelijk beheer van de 
aquacultuur volgens een 
ecosysteemgerichte benadering over het 
algemeen de aanpassingscapaciteit op 
duurzame wijze kunnen vergroten, vooral 
op lokaal niveau;

Or. en

Amendement 29
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in het speciaal 
verslag van het IPCC van 2019 over de 
oceanen en de cryosfeer niet alleen de 
voordelen worden belicht van ambitieuze 
mitigatie- en doeltreffende 
aanpassingsmaatregelen met het oog op 
duurzame ontwikkeling, maar ook de 
toenemende kosten en risico’s van een 
vertraagd optreden;

Or. en

Amendement 30
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de stijgende 
temperatuur van het zeewater de 
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aquacultuur ook op andere manieren 
treft, bijvoorbeeld in de vorm van een 
toename van besmettelijke ziekten of een 
hogere resistentie tegen antibiotica, en dat 
hier meer onderzoek naar moet worden 
gedaan;

Or. en

Amendement 31
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de uitgebreide 
diensten en opties die worden geleverd 
door de aan de oceanen en cryosfeer 
gerelateerde ecosystemen kunnen worden 
ondersteund in de vorm van bescherming, 
herstel, een ecosysteemgebaseerd beheer 
van hernieuwbare hulpbronnen op basis 
van het voorzorgsbeginsel, en de 
vermindering van verontreiniging en 
andere stressfactoren;

Or. en

Amendement 32
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat het herstel 
van begroeide kustecosystemen, zoals 
mangroven, kwelders en zeegrasweiden 
(de “blauwe-koolstofecosystemen” aan de 
kust) door middel van toenemende 
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koolstofopname en -opslag kan bijdragen 
aan de mitigatie van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 33
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat dergelijke 
herstelmaatregelen tevens verschillende 
andere voordelen met zich meebrengen, 
zoals bescherming tegen stormen, 
verbetering van de waterkwaliteit, alsook 
voordelen voor de biodiversiteit en de 
visserij;

Or. en

Amendement 34
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat armoede en 
marginalisering de voornaamste oorzaken 
zijn van de kwetsbaarheid van bepaalde 
kustgemeenschappen, en dat het 
uitbannen van armoede en het bieden van 
voedselzekerheid voor de armen in de 
wereld cruciaal zijn voor het opbouwen 
van hun weerbaarheid tegen de 
klimaatverandering;

E. overwegende dat de veerkracht van 
geïsoleerde eilanden en 
kustgemeenschappen van het grootste 
belang is voor een betere aanpak van de 
gevolgen van de klimaatverandering die 
vaak gebieden treft die sowieso al te 
kampen hebben met armoede en 
voedselonzekerheid en een grote behoefte 
hebben aan capaciteitsopbouw om zich 
aan te passen aan de klimaatverandering 
en de gevolgen ervan te beperken;
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Or. en

Amendement 35
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat armoede en 
marginalisering de voornaamste oorzaken 
zijn van de kwetsbaarheid van bepaalde 
kustgemeenschappen, en dat het uitbannen 
van armoede en het bieden van 
voedselzekerheid voor de armen in de 
wereld cruciaal zijn voor het opbouwen 
van hun weerbaarheid tegen de 
klimaatverandering;

E. overwegende dat strategieën voor 
aanpassing aan de klimaatverandering 
gericht moeten zijn op het uitbannen van 
armoede en het waarborgen van 
voedselzekerheid overeenkomstig de 
Overeenkomst van Parijs en de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties; overwegende dat 
armoede en marginalisering de 
voornaamste oorzaken zijn van de 
kwetsbaarheid van bepaalde 
kustgemeenschappen, en dat het uitbannen 
van armoede en het bieden van 
voedselzekerheid van cruciaal belang zijn 
om mensen uit de armoede te helpen en 
hun weerbaarheid en 
aanpassingsvermogen met betrekking tot 
de klimaatverandering te vergroten;

Or. en

Amendement 36
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat armoede en 
marginalisering de voornaamste oorzaken 
zijn van de kwetsbaarheid van bepaalde 
kustgemeenschappen, en dat het uitbannen 

E. overwegende dat armoede, 
marginalisering, aantasting van het 
milieu, overexploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen en visserijdruk door 
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van armoede en het bieden van 
voedselzekerheid voor de armen in de 
wereld cruciaal zijn voor het opbouwen 
van hun weerbaarheid tegen de 
klimaatverandering;

buitenlandse vissersvloten de voornaamste 
oorzaken zijn van de kwetsbaarheid van 
bepaalde kustgemeenschappen, en dat het 
uitbannen van armoede en het bieden van 
voedselzekerheid voor de armen in de 
wereld cruciaal zijn voor het opbouwen 
van hun weerbaarheid tegen de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 37
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de visserij onze 
bevolking voorziet van goed, gezond en 
duurzaam voedsel, waardoor de 
visserijsector een onmisbare bijdrage 
levert aan voedselzekerheid in de Unie;

Or. nl

Amendement 38
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de visserijsector 
een bijdrage levert aan de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN, zoals het verhogen van de 
voedselzekerheid en het terugdringen van 
de armoede;

Or. en
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Amendement 39
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
klimaatverandering ook overduidelijke 
effecten heeft op de oceanen, aangezien 
de warmte in water beter wordt 
vastgehouden, evenals andere factoren die 
de situatie verergeren, zoals 
verontreiniging, het uitsterven van 
verschillende soorten, de komst van 
nieuwe soorten die ten koste gaat van 
andere soorten, zuurstofgebrek enz.;

F. overwegende dat volgens het 
speciaal verslag van het IPCC van 2019 
over de oceanen en de cryosfeer in een 
veranderend klimaat de oceaan sinds 
1970 onverminderd is opgewarmd en 
meer dan 90 % van de overtollige warmte 
in het klimaatsysteem heeft opgenomen en 
dat de oceaan door meer CO2 te 
absorberen een toenemende verzuring van 
het oppervlak heeft ondergaan en er een 
zuurstofverlies is opgetreden van het 
oppervlak tot 1000 m;

Or. en

Amendement 40
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
klimaatverandering ook overduidelijke 
effecten heeft op de oceanen, aangezien de 
warmte in water beter wordt vastgehouden, 
evenals andere factoren die de situatie 
verergeren, zoals verontreiniging, het 
uitsterven van verschillende soorten, de 
komst van nieuwe soorten die ten koste 
gaat van andere soorten, zuurstofgebrek 
enz.;

F. overwegende dat de 
klimaatverandering ook overduidelijke 
effecten heeft op de oceanen, aangezien de 
warmte in water beter wordt vastgehouden, 
evenals andere factoren die de situatie 
verergeren, zoals verontreiniging, het 
uitsterven van verschillende soorten, de 
komst van nieuwe soorten die ten koste 
gaat van andere soorten, zuurstofgebrek, 
overbevissing, biodiversiteitsverlies, IUU-
visserij enz.;

Or. en
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Amendement 41
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
klimaatverandering ook overduidelijke 
effecten heeft op de oceanen, aangezien de 
warmte in water beter wordt vastgehouden, 
evenals andere factoren die de situatie 
verergeren, zoals verontreiniging, het 
uitsterven van verschillende soorten, de 
komst van nieuwe soorten die ten koste 
gaat van andere soorten, zuurstofgebrek 
enz.;

F. overwegende dat de 
klimaatverandering ook overduidelijke 
effecten heeft op de oceanen, aangezien de 
warmte in water beter wordt vastgehouden, 
evenals andere factoren die de situatie 
verergeren, zoals verontreiniging, het 
uitsterven van verschillende soorten, de 
komst van nieuwe soorten die ten koste 
gaat van andere soorten, zuurstofgebrek, 
verzuring enz.;

Or. it

Amendement 42
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
klimaatverandering ook overduidelijke 
effecten heeft op de oceanen, aangezien de 
warmte in water beter wordt vastgehouden, 
evenals andere factoren die de situatie 
verergeren, zoals verontreiniging, het 
uitsterven van verschillende soorten, de 
komst van nieuwe soorten die ten koste 
gaat van andere soorten, zuurstofgebrek 
enz.;

F. overwegende dat de 
klimaatverandering overduidelijke effecten 
heeft op de oceaan, aangezien de warmte 
in water beter wordt vastgehouden, evenals 
andere factoren die de situatie verergeren, 
zoals verontreiniging, het uitsterven van 
verschillende soorten, de komst van 
nieuwe soorten die ten koste gaat van 
andere soorten, zuurstofgebrek enz.;

Or. en

Amendement 43
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Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de oceaan uit een 
aaneengesloten waterlichaam bestaat en 
de goede milieutoestand ervan van 
essentieel belang is voor zijn veerkracht 
en het ononderbroken leveren van 
ecosysteemdiensten, zoals de opname van 
CO2 en de productie van zuurstof;

Or. en

Amendement 44
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
instandhouding van de oceaan niet alleen 
belangrijk is voor de visserij, maar ook 
omdat de verdwijning van elke soort 
eveneens gevolgen heeft voor andere 
soorten;

Or. it

Amendement 45
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat visserijproducten 
een zeer lage koolstofvoetafdruk hebben 
en een belangrijk bestanddeel vormen van 
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het mediterraan dieet, dat door Unesco als 
werelderfgoed is erkend;

Or. it

Amendement 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de opwarming 
van de wateren niet het enige gevolg is van 
de klimaatverandering, maar dat er ook 
sprake is van onder meer zuurstofverlies, 
verzuring en ontzilting, en dat deze 
aspecten gezamenlijk moeten worden 
geanalyseerd, omdat ze samen van invloed 
zijn op de ecosystemen;

G. overwegende dat de opwarming 
van de wateren niet het enige gevolg is van 
de klimaatverandering, maar dat er ook 
sprake is van onder meer zuurstofverlies, 
verzuring en ontzilting, asynchronie 
tussen soorten, verandering van de 
zeestromingen en de aanvoer van 
voedingsstoffen en dat deze aspecten 
gezamenlijk moeten worden geanalyseerd, 
omdat ze samen van invloed zijn op de 
ecosystemen;

Or. it

Amendement 47
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de 
klimaatverandering en de opwarming van 
de mariene wateren leiden tot 
verschijnselen als meridionalisering, 
tropicalisatie en mediterranisering, 
waardoor de verspreiding van mariene 
soorten verandert;

Or. it
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Amendement 48
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de opwarming 
van de zeeën een probleem is dat 
meerdere zee-bassins in Europa treft, 
waarvan de gevolgen sectorbreed door 
allerlei soorten vissers worden 
ondervonden;

Or. nl

Amendement 49
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de 
temperatuurstijging ook gevolgen kan 
hebben voor windmolenparken en de 
daarmee verband houdende menselijke 
activiteiten;

Or. it

Amendement 50
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat mariene 
ecosystemen beter bestand kunnen 
worden gemaakt tegen 
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klimaatverandering door beschermde 
zeegebieden aan te wijzen; overwegende 
dat deze beschermde zeegebieden, 
wanneer deze worden beheerd in 
samenwerking met de visserijsector, 
bovendien een uitstekend voorbeeld 
vormen van een synthese tussen 
ecologische duurzaamheid en sociaal-
economische duurzaamheid;

Or. it

Amendement 51
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Recital H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat algen, die steeds 
vaker voorkomen in onze zeeën, worden 
erkend als een nuttig voedingsmiddel voor 
mens en dier, en dat ze kunnen worden 
gebruikt in de land- en tuinbouw, voor 
cosmetica en voor de productie van 
biologische verpakkingen, biobrandstoffen, 
weefsels, wasmiddelen en groene 
bouwmaterialen; overwegende dat 
algenteelt naast de milieuvoordelen en het 
economisch potentieel ook bijdraagt tot de 
meeste duurzameontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties;

H. overwegende dat algen, die steeds 
vaker voorkomen in onze zeeën, worden 
erkend als een nuttig voedingsmiddel voor 
mens en dier, en dat ze kunnen worden 
gebruikt in de land- en tuinbouw, voor 
cosmetica en voor de productie van 
biologische verpakkingen, biobrandstoffen, 
weefsels, wasmiddelen en groene 
bouwmaterialen; overwegende dat 
algenteelt, naast de verwachte 
milieuvoordelen en het economisch 
potentieel van een verhoogde 
algenproductie in Europa, ook bijdraagt 
tot de meeste 
duurzameontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties;

Or. it

Amendement 52
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het beginsel van 
relatieve stabiliteit, dat voor het eerst is 
vastgesteld in de basisverordening van het 
GVB van 1983 en is uitgevoerd in de 
TAC’s- en quotaverordening van 1983, 
een verdeelsleutel voor de toewijzing van 
de TAC’s per lidstaat vaststelt op basis 
van de beginselen van historische 
vangsttoewijzingen (1973-1978), 
afhankelijkheid van de Haagse 
preferentie van 1976 en verlies aan 
jurisdictie (1973-1976);

Or. es

Amendement 53
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de mondiale 
vissersvloot uit ongeveer 4,56 miljoen 
vaartuigen bestaat, waarvan 65 % is 
gemotoriseerd; overwegende dat Azië over 
de grootste vissersvloot beschikt (68 % 
van het totaal), gevolgd door Afrika 
(20 %), Amerika (10 %), Europa (ruim 
2 %) en Oceanië (minder dan 1 %);

Or. en

Amendement 54
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)



AM\1220712NL.docx 27/98 PE662.124v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat naar schatting 
59,51 miljoen mensen in 2018 werkzaam 
waren in de primaire sector vangstvisserij 
(39 miljoen) en aquacultuur 
(20,5 miljoen); overwegende dat vrouwen 
14 % van het totaal uitmaakten, met een 
aandeel van 19 % in de aquacultuur en 
12 % in de vangstvisserij; overwegende 
dat Azië het hoogste aantal werknemers in 
deze sectoren telt (85 %), gevolgd door 
Afrika (9 %), Amerika (4 %) en Europa 
en Oceanië (ieder 1 %);

Or. en

Amendement 55
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2022 bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag over de uitvoering van het GVB 
moet indienen;

Or. es

Amendement 56
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat volgens de 
FAO het aandeel van de visbestanden die 
zich binnen biologisch duurzame niveaus 
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bevinden, is gedaald van 90 % in 1974 tot 
65,8 % in 2017 (een daling van 1,1 % 
sinds 2015), waarbij 59,6 % is 
geclassificeerd als maximaal duurzaam 
beviste bestanden en 6,2 % als 
onderbeviste bestanden;

Or. en

Amendement 57
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende dat volgens de 
FAO het percentage bestanden dat op 
biologisch niet-duurzame niveaus wordt 
bevist, is gestegen van 10 % in 1974 tot 
34,2 % in 2017; overwegende dat naar 
schatting 78,7 % van de huidige aanvoer 
van zeevis afkomstig is van biologisch 
duurzame bestanden; overwegende dat in 
het noordoostelijke deel van de 
Atlantische Oceaan1 bis het aandeel 
overgeëxploiteerde visbestanden is 
gedaald van circa 71 % in 2003 tot 38 % 
in 2018, en dat 99 % van de aanvoer in de 
Oostzee, de Noordzee en de Atlantische 
Oceaan die uitsluitend door de EU wordt 
beheerd, afkomstig is van een duurzaam 
beheerde visserij1 ter;
_________________
1 bis Dit omvat FAO-gebied 27 en de 
wateren van de Oostzee, de Noordzee, de 
Ierse Zee, de Keltische Zee en de 
aangrenzende wateren.
1 ter Naar een duurzamere visserij in de 
EU: stand van zaken en oriëntaties voor 
2021 (COM(2020)0248).

Or. en
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Amendement 58
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H sexies. overwegende dat van de 
tien bestanden van de tussen 1950 en 
2017 meest aangevoerde soorten – 
Peruaanse ansjovis, alaskakoolvis, 
Atlantische haring, Atlantische 
kabeljauw, Spaanse makreel, Chileense 
horsmakreel, Japanse sardine, gestreepte 
tonijn, Chileense sardine en lodde – 69 % 
in 2017 binnen biologisch duurzame 
niveaus werd bevist; overwegende dat 
66,6 % van de bestanden van de zeven 
belangrijkste tonijnsoorten in 2017 op een 
biologisch duurzaam niveau werd bevist, 
een stijging van circa 10 procentpunten 
ten opzichte van 2015;

Or. en

Amendement 59
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H septies. overwegende dat de 
intensief beheerde visgronden volgens de 
FAO de gemiddelde visserijdruk hebben 
zien afnemen en de gemiddelde biomassa 
van de bestanden hebben zien toenemen, 
waarbij veel vissoorten een biologisch 
duurzaam niveau hebben bereikt of 
behouden, terwijl de visgronden met 
minder ontwikkelde beheerssystemen er 
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slecht aan toe zijn;

Or. en

Amendement 60
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H octies. overwegende dat 
voornamelijk gemeenschappen van 
mensen in nauwe samenhang met 
kustgebieden, kleine eilanden, 
poolgebieden en hoge bergen worden 
blootgesteld aan de veranderingen in de 
oceaan en de cryosfeer, zoals een 
stijgende zeespiegel, extreme 
zeewaterstanden en een krimpende 
cryosfeer, maar dat ook de mensheid als 
geheel wordt blootgesteld aan 
veranderingen in de oceaan, zoals 
extreme weersomstandigheden;

Or. en

Amendement 61
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H nonies. overwegende dat naast hun 
rol binnen het klimaatsysteem, zoals de 
opname en herverdeling van natuurlijke 
en antropogene kooldioxide (CO2) en 
warmte, evenals de ondersteuning van het 
ecosysteem, de diensten die de oceanen 
en/of cryosfeer aan mensen leveren de 
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voedsel- en watervoorziening en 
hernieuwbare energie omvatten, alsook 
voordelen voor gezondheid en welzijn, 
culturele waarden, toerisme, handel en 
vervoer;

Or. en

Amendement 62
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H decies. overwegende dat de 
opwarming van de aarde in de afgelopen 
decennia heeft geleid tot de wijdverbreide 
krimping van de cryosfeer, met 
massaverlies van ijskappen en gletsjers, 
een afname van de sneeuwbedekking en 
oppervlak en dikte van het Arctische zee-
ijs en een gestegen 
permafrosttemperatuur;

Or. en

Amendement 63
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H undecies. overwegende dat sinds 
ongeveer 1950 een groot aantal mariene 
soorten uit verschillende groepen met 
betrekking tot hun habitats 
verschuivingen in geografisch bereik en 
seizoensgebonden activiteiten hebben 
ondergaan als gevolg van de opwarming 
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van de oceanen, veranderingen in het zee-
ijs en biochemische veranderingen, zoals 
zuurstofverlies, wat heeft geleid tot 
verschuivingen in de samenstelling van de 
soorten, de abondantie en de 
biomassaproductie van de ecosystemen, 
vanaf de evenaar tot de polen;

Or. en

Amendement 64
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H duodecies. overwegende dat de 
opwarming van de oceanen heeft 
bijgedragen aan een algemene afname 
van het maximale vangstpotentieel, 
waardoor de gevolgen van de 
overbevissing voor sommige visbestanden 
nog groter zijn geworden; overwegende 
dat in de 21e eeuw in alle 
emissiescenario’s een afname van de 
mondiale biomassa van de 
zeediergemeenschappen, hun productie 
en vangstpotentieel, alsmede een 
verschuiving in de samenstelling van de 
soorten wordt voorspeld in de ecosystemen 
van de oceanen, van het oppervlak naar 
de diepe zeebodem;

Or. en

Amendement 65
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H terdecies (nieuw)



AM\1220712NL.docx 33/98 PE662.124v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

H terdecies. overwegende dat de 
biomassa van zeedieren in het voedselweb 
op mondiale schaal naar verwachting 
tegen het eind van de 21e eeuw met 5,9-
15 % zal afnemen, en het maximale 
vangstpotentieel met 20,5-24,1 % in 
vergelijking met de periode 1986-2005 bij 
een scenario met een hoge emissie 
(RCP 8,5); overwegende dat het maximale 
vangstpotentieel in de exclusieve 
economische zones wereldwijd tegen 2050 
bij een RCP 2,6 waarschijnlijk met 2,8-
5,3 % zal dalen (in vergelijking met 2000), 
of met 7-12,1 % bij een RCP 8,5;

Or. en

Amendement 66
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quaterdecies. overwegende dat als 
gevolg van de klimaatverandering naar 
verwachting de toekomstige 
verschuivingen in de verspreiding van 
bestanden, de verminderde abondantie en 
een verminderd vangstpotentieel, van 
invloed zullen zijn op het inkomen, de 
bestaansmiddelen en de voedselzekerheid 
van de van mariene hulpbronnen 
afhankelijke gemeenschappen;

Or. en

Amendement 67
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov
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Ontwerpresolutie
Overweging H quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quindecies. overwegende dat het 
aanscherpen van voorzorgsbenaderingen, 
zoals het herstel van overgeëxploiteerde of 
uitgeputte visgronden, alsook van het 
reactievermogen van bestaande 
visserijbeheerstrategieën de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
de visserij vermindert, met alle voordelen 
van dien voor de regionale economieën en 
de bestaansmiddelen;

Or. en

Amendement 68
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H sexdecies. overwegende dat de 
ecosysteembenadering in de visserij tot 
doel heeft duurzame visserij tot stand te 
brengen door een brede ecologische 
duurzaamheid van de bestanden te 
combineren met de sociaaleconomische 
levensvatbaarheid van de visserijsector op 
lokale en regionale schaal;

Or. en

Amendement 69
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H septdecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H septdecies. overwegende dat 
antropogene druk, zoals vervuiling, 
eutrofiëring, aanpassing van habitats en 
visgronden de kwetsbaarheid van de 
ecosystemen vergroot doordat de 
veerkracht afneemt, waardoor de 
beoordeling van de gevolgen van de 
klimaatverandering op lokale schaal nog 
ingewikkelder wordt; overwegende dat de 
onzekerheden met betrekking tot het 
voorspellen van ecosysteemveranderingen 
als gevolg van het klimaat verminderd 
moeten worden teneinde de 
maatschappelijke gevolgen beter te 
begrijpen en de mitigatiestrategieën te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 70
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H octodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H octodecies. overwegende dat de 
opname van toenemende hoeveelheden 
antropogene CO2 door de oceanen leidt 
tot de verzuring van het water, met 
mogelijk schadelijke gevolgen voor 
schelpvormende aquatische organismen; 
overwegende dat de verzuring van de 
oceanen sinds de industriële revolutie met 
26 % is toegenomen en dat deze trend zich 
zal voortzetten, met name op de warme 
gematigde en hoge breedten;

Or. en

Amendement 71
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Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H novodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H novodecies. overwegende dat de 
consumptie van vis in 2017 goed was voor 
17 % van de mondiale consumptie van 
dierlijke eiwitten en 7 % van de gehele 
consumptie van eiwitten; overwegende dat 
voor sommige landen een percentage van 
wel 50 % gold;

Or. en

Amendement 72
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H vicies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H vicies. overwegende dat volgens 
een schatting van de Verenigde Naties wel 
80 % van de mondiale mariene vervuiling 
wordt veroorzaakt door bronnen op het 
land, die een bedreiging vormen voor het 
mariene leven in het algemeen, maar 
vooral voor de kustwateren en gebieden 
met een hoge biologische productiviteit; 
overwegende dat de verontreinigde stoffen 
die afkomstig zijn van het land onder 
meer bestaan uit afvalwater van 
landbouwgronden, pesticiden, chemisch 
afval, schoonmaakmiddelen, 
aardolieproducten, mijnafval, vuilnis en 
rioolwater; overwegende dat er 
momenteel bijna 500 dode gebieden 
bestaan die wereldwijd meer dan 
245 000 km² bestrijken;

Or. en
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Amendement 73
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H unvicies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H unvicies. overwegende dat volgens 
gegevens van de IMO en FAO 
vissersvaartuigen (met inbegrip van 
binnenschepen) in 2012 wereldwijd 
53,9 miljoen ton aan brandstof hebben 
verbruikt en 172, 3 miljoen ton aan CO2 
hebben uitgestoten (wat gelijkstaat aan 
0,5 % van de totale wereldwijde CO2-
emissies gedurende dat jaar), en dat de 
aquacultuur in 2013 goed was voor 
ongeveer 0,45 % van de wereldwijde 
broeikasgasemissies; overwegende dat het 
totale energieverbruik voor de productie 
van eiwitten per massa-eenheid vis 
vergelijkbaar is met dat van kip, maar veel 
minder dan dat van andere van het land 
afkomstige producten, zoals varkens- of 
rundvlees; overwegende dat het gebruik 
van fossiele brandstoffen de grootste bron 
van broeikasgassen vormt;

Or. en

Amendement 74
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H duovicies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H duovicies. overwegende dat plastic de 
meest voorkomende component van 
marien afval vormt, en gezien zijn lange 
levensduur ook de schadelijkste; 



PE662.124v01-00 38/98 AM\1220712NL.docx

NL

overwegende dat mariene vervuiling in de 
vorm van plastic afval sinds 1980 
vertienvoudigd is en dat ieder jaar tussen 
de 4,8 en 12,7 miljoen ton plastic in de 
oceaan belandt; overwegende dat volgens 
sommige studies tegen 2040 jaarlijks 
20 miljoen ton aan plastic in de oceaan 
zal belanden1 bis;

_________________
1 bis Breaking the Plastic Wave, A 
comprehensive assessment of pathways 
towards stopping ocean plastic pollution.

Or. en

Amendement 75
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H tervicies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H tervicies. overwegende dat er volgens 
de Europese Rekenkamer weliswaar een 
kader bestond voor de bescherming van 
het mariene milieu, maar dat de 
maatregelen van de EU er niet toe hebben 
geleid dat de zeeën in een goede 
milieutoestand zijn hersteld en de visserij 
niet in alle zeeën op een duurzaam niveau 
is gebracht;

Or. en

Amendement 76
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging H quatervicies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H quatervicies. overwegende dat de 
aquacultuur een van de snelst groeiende 
voedselproductiesectoren ter wereld is en 
momenteel goed is voor meer dan de helft 
van de mondiale productie van vis, 
schaaldieren en schelpdieren; 
overwegende dat deze sector naar 
verwachting in de toekomst een nog 
belangrijkere bron van 
voedselvoorziening zal vormen; 
overwegende dat de resultaten van 
klimaatmodellen moeten worden 
geëvalueerd en afgestemd op de lokale 
omstandigheden teneinde relevant te zijn 
voor veel plannings- en 
beheersbeslissingen in de aquacultuur, 
voor de beoordeling van de gevolgen van 
de klimaatverandering en voor strategieën 
voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 77
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Mogelijke beleidsoplossingen en een 
sleutelwoord: aanpassing

Schrappen

Or. en

Amendement 78
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Kopje 1
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Ontwerpresolutie Amendement

Mogelijke beleidsoplossingen en een 
sleutelwoord: aanpassing

Krachtige en ambitieuze mitigatie- en 
aanpassingsmaatregelen

Or. en

Amendement 79
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Mogelijke beleidsoplossingen en een 
sleutelwoord: aanpassing

Mogelijke beleidsoplossingen en twee 
sleutelwoorden: mitigatie en aanpassing

Or. en

Amendement 80
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Mogelijke beleidsoplossingen en een 
sleutelwoord: aanpassing

Mogelijke beleidsoplossingen en twee 
sleutelwoorden: mitigatie en aanpassing

Or. it

Amendement 81
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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-1. benadrukt dat er dringend 
behoefte is aan ambitieuze maatregelen 
om de klimaatverandering en de 
milieuproblemen te bestrijden en de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
1,5 °C, teneinde de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de planeet, en 
dus ook voor de visserij en aquacultuur, te 
beperken tot het minst negatieve scenario; 
herinnert aan de verbintenis van de EU 
op het vlak van duurzaamheid om 
uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te 
bereiken, zoals vervat in de Europese 
Green Deal; neemt nota van het voorstel 
van de Commissie om de 
emissiereductiedoelstelling voor 2030 te 
verhogen tot ten minste 55 %, zoals 
verwoord in de mededeling “Een 
ambitieuzere klimaatdoelstelling voor 
Europa voor 2030”; is van mening dat er 
dringend maatregelen moeten worden 
genomen om de broeikasgasemissies 
tegen 2030 met 60 % te verminderen ten 
opzichte van 1990, overeenkomstig de 
stemming van het Europees Parlement 
inzake de Europese klimaatwet;

Or. en

Amendement 82
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf –1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. benadrukt dat de visserij en 
aquacultuur het meest zullen profiteren 
van een aangescherpte Europese en 
mondiale ambitie in de strijd tegen de 
klimaatverandering, nu de oceanen meer 
dan 90 % van de overtollige warmte in het 
klimaatsysteem hebben opgenomen en het 
tempo van de opwarming van de oceanen 
sinds 1993 meer dan verdubbeld is en 
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daarmee een ernstige bedreiging vormt 
voor de mariene soorten en ecosystemen, 
en bijgevolg ook voor de visserij- en 
aquacultuuractiviteiten en de 
voedselzekerheid; herinnert eraan dat de 
IPCC heeft gewaarschuwd dat het 
maximale vangstpotentieel voor de 
visserijen tegen het eind van de eeuw naar 
verwachting zal afnemen met een 
percentage variërend van 2,8-9,1 % tot 
16,2-25,5 %, afhankelijk van de 
inspanningen die worden verricht ter 
bestrijding van de klimaatverandering, 
waarbij de grootste afname wordt 
verwacht in de exclusieve economische 
zones (EEZ) van de tropische landen 
(minder dan -40 %), maar ook in de 
gematigde wateren van het 
noordoostelijke deel van de Atlantische 
Oceaan (circa -30 %);

Or. en

Amendement 83
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. spoort de Commissie aan haar 
plannen inzake de aanpak van 
luchtvervuiling en emissies van het 
zeevervoer versneld uit te voeren nu de 
verwachting is dat de emissies door de 
internationale zeevaart tegen 2050 met 
een percentage tussen 50-250 % zullen 
toenemen, en op Unieniveau met 86 %, 
tenzij er aanvullende maatregelen worden 
getroffen; benadrukt dat de ontwikkeling 
van emissievrije havens die gebruikmaken 
van hernieuwbare energie gestimuleerd 
moet worden; herinnert eraan dat de inzet 
van nieuwe emissiebeheersgebieden en 
het beperken van de snelheid van 
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vaartuigen relevante oplossingen vormen 
voor het terugdringen van de emissies;

Or. en

Amendement 84
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quater. benadrukt het belang van 
de Europese visserij en aquacultuur en de 
mogelijke bijdrage ervan aan de 
klimaatactie, de circulaire economie en 
een verbeterde biodiversiteit; erkent de 
vooruitgang die is geboekt bij de 
totstandbrenging van een duurzame 
visserij door de EU-vloten, waarbij de 
druk op de visbestanden als gevolg van de 
visserij in het noordoostelijke deel van de 
Atlantische Oceaan tussen 2003 en 2018 
gestaag is afgenomen; betreurt het feit dat 
de bestanden in de Middellandse Zee en 
de Zwarte Zee gemiddeld op een niveau 
worden geëxploiteerd dat ver boven de 
duurzaamheidsdoelstelling ligt, maar is 
verheugd over de 
instandhoudingsinspanningen die al zijn 
geleverd, met name in de vorm van de 
uitvoering van het meerjarenplan voor de 
Westelijke Middellandse Zee en de 
maatregelen in het kader van de 
MedFish4Ever-verklaring en de 
Verklaring van Sofia;

Or. en

Amendement 85
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quinquies. benadrukt dat de vissers in 
de EU van de nodige middelen moeten 
worden voorzien om de 
klimaatverandering te bestrijden en zich 
daaraan aan te passen, zoals 
investeringen in de transitie naar 
duurzamere visserijsystemen en energie-
efficiëntere vaartuigen, met als doel de 
broeikasgasemissies in de visserij 
geleidelijk te verminderen binnen een 
termijn die in overeenstemming is met de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 86
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 sexies. is verheugd over het 
voorgestelde programma “Mission 
Starfish 2030: Restore our Ocean and 
Waters”; is van mening dat een 
programma gericht op gezonde oceanen, 
zeeën, kust- en binnenwateren 
bevorderlijk zal zijn voor het ontwikkelen 
van oplossingen die dringend 
noodzakelijk zijn en rechtstreekse 
gevolgen hebben voor de aquacultuur en 
visserij, zoals structurele oplossingen voor 
de preventie, afname, beperking en 
eliminering van mariene vervuiling, met 
inbegrip van plastic, de transitie naar een 
circulaire en blauwe economie, de 
aanpassing aan de vervuiling en de 
klimaatverandering in de oceanen en het 
beperken van de gevolgen ervan, het 
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duurzame gebruik en beheer van mariene 
hulpbronnen, de ontwikkeling van nieuwe 
materialen, met inbegrip van biologisch 
afbreekbare alternatieven voor plastic, 
nieuwe levensmiddelen en diervoeders, 
ruimtelijke ordening van stedelijke, kust- 
en mariene gebieden, en de 
oceaangovernance en oceaaneconomie 
die van toepassing zijn op mariene 
activiteiten;

Or. en

Amendement 87
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 septies. is van mening dat het voor 
een betere milieutoestand van de zeeën 
noodzakelijk is om de bronnen van 
verontreiniging van de zeeën aan te 
pakken, waarvan 80 % afkomstig is van 
het land, zoals de aanvoer van nutriënten 
uit stedelijk afvalwater en 
landbouwactiviteiten, het lozen, het 
verliezen en het weglekken van 
verontreinigende stoffen – pesticiden, 
biociden, persistente organische 
verontreinigende stoffen, zware metalen 
enz. – microverontreinigingen en marien 
afval, met name plastic; betreurt het feit 
dat 60 % van de oppervlaktewateren in de 
EU niet voldoet aan de normen inzake 
duurzaam beheer van de kaderrichtlijn 
water, dat het Europees Milieuagentschap 
van mening is dat het niet aannemelijk is 
dat de Europese mariene wateren zich in 
2020 in een goede milieutoestand 
bevinden, en dat er in de laatste tien tot 
vijftien jaar weinig vorderingen zijn 
gemaakt met betrekking tot de status van 
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de Europese zoete wateren;

Or. en

Amendement 88
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 octies. betreurt het dat de 
Commissie de visserij- en 
aquacultuurproducten in haar “ van boer 
tot bord”-strategie niet het belang heeft 
toegekend dat zij verdienen, ondanks de 
bijdrage die de visserijsector zou kunnen 
leveren aan het realiseren van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt dat het van belang is de 
Europese vissers van voldoende steun te 
voorzien bij hun transitie naar duurzame 
visserijactiviteiten; herinnert aan zijn 
verzoek aan de Commissie om met een 
voorstel te komen om de traceerbaarheid 
van alle visserijproducten te verbeteren, 
met inbegrip van de vermelding van de 
oorsprong op de verpakking van 
visconserven en de afwijzing van 
producten die het mariene milieu schaden 
of aantasten;

Or. en

Amendement 89
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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-1 nonies. is van mening dat er 
belangrijke mogelijkheden bestaan voor 
het terugdringen van het 
brandstofverbruik en de 
broeikasgasemissies in de vangstvisserij 
en aquacultuur, dat opkomende en reeds 
bestaande systemen voor hernieuwbare 
energie, zoals windenergie en zonne-
energie, kunnen bijdragen aan het 
terugdringen van emissies van installaties 
aan wal, en dat ook het visserijbeheer een 
rol kan spelen bij het terugdringen van 
het brandstofverbruik en de 
broeikasgasemissies;

Or. en

Amendement 90
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Predrag 
Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 decies. benadrukt dat de energie-
efficiëntie van bestaande vaartuigen 
verbeterd moet worden en dat het ontwerp 
en de aandrijfsystemen van nieuwe en 
toekomstige vaartuigen geoptimaliseerd 
moeten worden teneinde de doelstelling 
inzake een emissievrije visserij te kunnen 
realiseren; benadrukt dat het aanpassen 
en vervangen van oude en inefficiënte 
motoren door modernere versies het 
brandstofverbruik kunnen terugdringen 
door gebruik te maken van technologische 
ontwikkelingen, en verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze maatregelen te 
stimuleren; benadrukt dat een efficiënter 
ontwerp niet alleen de brandstofefficiëntie 
van vaartuigen kan optimaliseren, maar 
ook bevorderlijk is voor de veiligheid; 
verzoekt de Commissie de relatie tussen 
vaartuigontwerp en energie-efficiëntie te 
onderzoeken en na te gaan of de huidige 
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visserijverordeningen mogelijk 
beperkingen ten aanzien van het 
vaartuigontwerp bevatten die de inzet van 
energie-efficiëntere vaartuigen in de weg 
staan; verzoekt de Commissie onderzoek 
te stimuleren naar emissievrije 
brandstoffen en aandrijftechnologieën en 
de invoering ervan door de visserijsector 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 91
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Predrag 
Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 undecies. benadrukt dat de 
visserijsector de energie-efficiëntie van 
vistuig kan verbeteren, met name die van 
actief vistuig, zoals bodemtrawls, 
boomkorren en schaaldierdreggen die 
energie-intensiever zijn en meer 
broeikasgassen uitstoten dan vast vistuig; 
is van mening dat het noodzakelijk is over 
te stappen op minder energie-intensief 
vistuig, waarbij wordt gewaarborgd dat de 
milieueffecten van de visserijactiviteit niet 
toenemen of zelfs afnemen en dat dezelfde 
vissoorten kunnen worden gevangen door 
middel van andere soorten visserij en 
vangstmethoden; verzoekt de Commissie 
onderzoek te financieren naar de 
aanhoudende verbetering van zowel de 
energie-efficiëntie van vistuig en 
vangstmethoden als de selectiviteit ervan; 
is van mening dat het gebruik van 
geavanceerde technologieën voor het 
verhogen van de visserijefficiëntie en het 
terugbrengen van het aantal uren op zee 
bevorderlijk kan zijn voor het verlagen 
van het brandstofverbruik en de 
broeikasgasemissies, op voorwaarde dat 
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sprake is van doeltreffend beheer gericht 
op het voorkomen van overcapaciteit en 
overbevissing;

Or. en

Amendement 92
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 duodecies. is van mening dat havens 
veel speelruimte hebben voor het 
verkleinen van hun koolstofvoetafdruk en 
is in dit verband van mening dat de 
uitvoering van energieaudits moet worden 
gestimuleerd bij zowel de aanleg van 
nieuwe havens als bij het verbeteren van 
bestaande havens zodat de 
energievereisten kunnen worden berekend 
en de efficiëntie kan worden verhoogd; is 
van mening dat havens, en gezien hun 
lagere energievraag met name havens die 
kleinschalige vloten bedienen, ernaar 
moeten streven hun energiebehoeften te 
dekken met systemen op basis van 
hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en 
windenergie, en moeten streven naar de 
integratie van flexibiliteit op basis van 
vraagrespons en opslag;

Or. en

Amendement 93
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 terdecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-1 terdecies. benadrukt dat de 
aquacultuur, net als de vangstvisserij, 
geen belangrijke mondiale bron van 
broeikasgasemissies is, maar dat er wel 
volop mogelijkheden zijn om deze emissies 
terug te dringen, met name waar het de 
intensieve productie van vissen en 
schaaldieren betreft; benadrukt dat uit 
studies door de FAO is gebleken dat de 
aquacultuursector zijn CO2-emissies met 
21 % per ton visproductie zou kunnen 
terugbrengen door de efficiëntie van het 
gebruik van de input te verhogen, de 
energievoorziening te verschuiven van 
fossiele naar hernieuwbare brandstoffen, 
beste praktijken toe te passen en de 
ingrediënten van diervoeder op basis van 
vis te vervangen door op gewassen 
gebaseerde ingrediënten; verzoekt de 
Commissie de vergroening van de 
aquacultuursector in de EU te stimuleren 
in haar herziening van de strategische 
richtsnoeren voor aquacultuur;

Or. en

Amendement 94
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quaterdecies. benadrukt dat een 
goed visserijbeheer van essentieel belang 
is voor het beperken van de gevolgen van 
de klimaatverandering; herinnert eraan 
dat de mondiale visserij-inspanningen 
bijna twee keer hoger liggen dan 
noodzakelijk is voor het maximaliseren 
van de netto-opbrengsten van de 
oceaanvisserij; benadrukt dat een 
doeltreffend visserijbeheer dat het 
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mogelijk maakt de visserij-inspanningen 
terug te dringen en de visbestanden te 
vergroten, een grote bijdrage zou leveren 
aan het terugdringen van de 
broeikasgasemissies uit de visserijvloten 
wereldwijd;

Or. en

Amendement 95
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quindecies. erkent dat de maatregelen 
voor het beheer van de visserij in de 
wateren van de EU hun vruchten hebben 
afgeworpen: in het noordoostelijke deel 
van de Atlantische Oceaan is de biomassa 
met 50 % toegenomen en is de MDO-
doelstelling in grote lijnen bereikt, 
waarbij meer dan 99 % van de aanvoer in 
de Oostzee, de Noordzee en de Atlantische 
Oceaan uitsluitend door de EU wordt 
beheerd en afkomstig is van duurzaam 
beheerde visserij; erkent echter ook dat er 
nog altijd aanzienlijke uitdagingen zijn, 
met name in de Middellandse Zee en de 
Zwarte Zee;

Or. en

Amendement 96
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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-1 sexdecies. verzoekt de Commissie 
haar inspanningen te intensiveren ter 
bevordering van een beter visserijbeheer 
op internationaal niveau en gebruik te 
maken van partnerschapsovereenkomsten 
inzake duurzame visserij met derde 
landen, teneinde de invoering van beste 
praktijken op het gebied van 
visserijbeheer te stimuleren met het oog 
op het verbeteren van de toestand en 
duurzaamheid van de bestanden 
wereldwijd;

Or. en

Amendement 97
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 septdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 septdecies. neemt nota van de 
mededeling van de Commissie inzake een 
EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en 
haar voorstel om een minimum van 30 % 
van het zeegebied van de EU wettelijk te 
beschermen; is van mening dat 
beschermde mariene gebieden, hoewel zij 
in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
mariene biodiversiteit te beschermen en te 
herstellen, ook gevolgen hebben voor de 
visserij; benadrukt dat beschermde 
mariene gebieden volgens recente 
studies1 bis de neiging hebben om de 
vangst in overbeviste visgronden te 
verhogen en de vangst in goed beheerde 
visgronden en visgronden die 
ondergeëxploiteerd worden ten opzichte 
van de maximale duurzame opbrengst te 
verlagen, en dat door het op strategische 
wijze uitbreiden van het bestaande 
wereldwijde netwerk van beschermde 
mariene gebieden voor het beschermen 
van nog eens 5 % van het oceaangebied 
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de toekomstige vangsten als gevolg van 
spillover-effecten met minstens 20 % 
zouden kunnen toenemen, waardoor 
jaarlijks 9 tot 12 miljoen ton aan extra 
voeding kan worden geproduceerd in 
vergelijking met een situatie met een 
ongewijzigd beleid en zonder extra 
bescherming;
_________________
1 bis “A global network of marine protected 
areas for food”, Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the 
United States of America, 
10 november 2020.

Or. en

Amendement 98
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 octodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 octodecies. acht het noodzakelijk de 
waarschijnlijke gevolgen van de 
klimaatverandering voor de wateren en 
kustgebieden van de EU nader te 
onderzoeken teneinde maatregelen te 
kunnen treffen die zijn toegespitst op de 
verwachte lokale gevolgen waardoor de 
veerkracht van de visserij- en 
aquacultuuractiviteiten voor deze 
gebieden zou kunnen worden versterkt; 
verzoekt de Commissie de nodige 
financiële middelen ter beschikking te 
stellen om een beter inzicht te verkrijgen 
in de gevolgen van de klimaatverandering 
en voor het treffen van eventuele 
mitigatiemaatregelen op het gebied van 
visserij en aquacultuur; verzoekt de 
Commissie een participatief proces te 
starten voor de ontwikkeling van een 
gezamenlijk overeengekomen strategie 
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inzake maatregelen ter mitigatie van de 
klimaatverandering op het gebied van 
visserij en aquacultuur;

Or. en

Amendement 99
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat de wisselwerking tussen 
de veranderingen in het ecosysteem en de 
respons bij het beheer van het probleem 
cruciaal zijn om de bedreigingen tot een 
minimum te beperken en de kansen die uit 
de klimaatverandering kunnen 
voortvloeien, te maximaliseren;

1. benadrukt dat er dringend 
maatregelen moeten worden genomen om 
de CO2-emissies terug te dringen teneinde 
de opwarming van de aarde tot een 
minimum te beperken; meent dat de 
wisselwerking tussen de veranderingen in 
het ecosysteem en de respons bij het beheer 
van het probleem cruciaal zijn om de 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
de mariene ecosystemen en de visserij tot 
een minimum te beperken, en is in dit 
verband verheugd over de Europese 
Green Deal, de biodiversiteitsstrategie en 
de “van boer tot bord”-strategie;

Or. en

Amendement 100
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat de wisselwerking tussen 
de veranderingen in het ecosysteem en de 
respons bij het beheer van het probleem 
cruciaal zijn om de bedreigingen tot een 
minimum te beperken en de kansen die uit 
de klimaatverandering kunnen 

1. meent dat de wisselwerking tussen 
de veranderingen in het ecosysteem en de 
respons bij het beheer van het probleem 
cruciaal zijn om de bedreigingen tot een 
minimum te beperken en het vermogen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
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voortvloeien, te maximaliseren; maximaliseren; benadrukt bovendien dat 
de invoering van een doeltreffend 
mitigatiebeleid zal bijdragen aan het 
succes van het aanpassingsbeleid;

Or. it

Amendement 101
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie met vastberadenheid een 
internationale actie op touw zet voor de 
monitoring van het effect van de 
opwarming van de oceanen, de stijging 
van de zeespiegel en de verzuring van de 
wateren en andere stressfactoren voor 
ecosystemen die aan de 
klimaatverandering te wijten zijn;

Or. it

Amendement 102
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten steun te verlenen aan de 
toepassing van op de natuur gebaseerde 
oplossingen teneinde de gevolgen van de 
klimaatverandering te beperken, en dan 
met name aan oplossingen die de mariene 
en kustecosystemen beslaan;

Or. en
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Amendement 103
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat het adresseren van 
klimaatverandering en de effecten 
daarvan hand in hand moet gaan met het 
behouden van voedselzekerheid;

Or. nl

Amendement 104
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. erkent dat de veranderingen in de 
temperatuur van de wateren een enorme 
impact hebben op de verspreiding van de 
vis;

Or. en

Amendement 105
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst er nogmaals op dat de EU 
tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn en 
herhaalt het standpunt van het Parlement 
om de emissies met 60 % te verminderen 
tegen 2030;
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Or. en

Amendement 106
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. is verheugd over de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid die Commissie tegen 2020 
uitvoert en waarbij de nadruk zal liggen 
op de risico’s die de klimaatverandering 
met zich meebrengt voor de duurzaamheid 
van de soorten;

Or. en

Amendement 107
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt om de versterking en 
ontwikkeling van internationale 
wetenschappelijke programma’s om de 
temperatuur, het zoutgehalte en de warmte-
absorptie van de oceanen te monitoren en 
om een mondiaal waarnemingsnetwerk 
voor de oceanen op te zetten om de 
effecten van de klimaatverandering op de 
werking van de oceanen, de 
koolstofabsorptie en het beheer van de 
levende mariene soorten beter te 
voorspellen;

2. vraagt in het licht van het 
aanstaande Decennium van 
Oceaanwetenschappen voor Duurzame 
Ontwikkeling (2021-2030) van de VN om 
de versterking en ontwikkeling van 
internationale wetenschappelijke 
programma’s om de temperatuur, het 
zoutgehalte en de warmte-absorptie van de 
oceaan te monitoren, en om de 
samenwerking tussen 
waarnemingsinstituten voor de oceanen 
wereldwijd te versterken om te 
waarborgen dat de maatregelen ter 
bestrijding van de klimaatverandering 
daadwerkelijk resultaten opleveren, om de 
effecten van de klimaatverandering op de 
werking van de oceaan, de 
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koolstofabsorptie en het beheer van de 
levende mariene soorten beter in te 
kunnen schatten, en om bij te dragen aan 
het ontwikkelen van 
aanpassingsmaatregelen en -strategieën;

Or. en

Amendement 108
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt om de versterking en 
ontwikkeling van internationale 
wetenschappelijke programma’s om de 
temperatuur, het zoutgehalte en de warmte-
absorptie van de oceanen te monitoren en 
om een mondiaal waarnemingsnetwerk 
voor de oceanen op te zetten om de 
effecten van de klimaatverandering op de 
werking van de oceanen, de 
koolstofabsorptie en het beheer van de 
levende mariene soorten beter te 
voorspellen;

2. vraagt om de versterking en 
ontwikkeling van internationale 
wetenschappelijke programma’s om de 
temperatuur, het zoutgehalte, de warmte-
absorptie, de verzuring, het zuurstofverlies 
en de stratificatie van de oceanen te 
monitoren en om een mondiaal 
waarnemingsnetwerk voor de oceanen op 
te zetten om de effecten van de 
klimaatverandering op de werking van de 
oceanen, de koolstofabsorptie en het 
beheer van de levende mariene soorten en 
hulpbronnen beter te voorspellen; is van 
mening dat het noodzakelijk is een 
vergelijkbaar netwerk op Europees niveau 
in te richten dat in staat is de effecten van 
de klimaatverandering op de mariene 
activiteiten te analyseren en de gevolgen 
ervan in te schatten, met name waar het 
visserij- en aquacultuuractiviteiten betreft 
op het niveau van de individuele Europese 
stroomgebieden;

Or. en

Amendement 109
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt om de versterking en 
ontwikkeling van internationale 
wetenschappelijke programma’s om de 
temperatuur, het zoutgehalte en de warmte-
absorptie van de oceanen te monitoren en 
om een mondiaal waarnemingsnetwerk 
voor de oceanen op te zetten om de 
effecten van de klimaatverandering op de 
werking van de oceanen, de 
koolstofabsorptie en het beheer van de 
levende mariene soorten beter te 
voorspellen;

2. vraagt om de versterking en 
ontwikkeling van internationale 
wetenschappelijke programma’s om de 
temperatuur, het zoutgehalte en de warmte-
absorptie van het aquatisch milieu en de 
oceanen te monitoren en om een mondiaal 
waarnemingsnetwerk voor de oceanen op 
te zetten om de effecten van de 
klimaatverandering op de werking van de 
oceanen, de koolstofabsorptie en het 
beheer van de levende mariene soorten en 
andere ecosysteemeffecten beter te 
voorspellen;

Or. it

Amendement 110
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt het potentieel van het 
uitvoeren van prognoses aan de hand van 
verschillende parameters, aangezien dit 
niet alleen gegevens oplevert over de 
temperatuur van oceanen, maar ook over 
de visdichtheid en veranderingen in het 
ecosysteem in de komende jaren, en 
beschouwt dit als waardevol instrument 
voor de ondersteuning van het duurzaam 
beheer van de oceaan en de 
beleidsvorming, omdat het rekening houdt 
met de gevolgen van de 
klimaatverandering; spoort aan tot meer 
onderzoek op dit gebied teneinde deze 
technologieën verder te verbeteren en de 
doeltreffendheid ervan op grotere schaal 
te waarborgen;
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Or. en

Amendement 111
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat alle inspanningen 
voor aanpassing aan en mitigatie van de 
klimaatverandering moeten worden 
gepland en uitgevoerd met inachtneming 
van de complexiteit van de effecten van de 
veranderingen en van de ecosystemen;

Or. it

Amendement 112
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat vissers, 
schelpdiervissers en de rest van de 
zeevruchtensector niet de oorzaak van de 
klimaatverandering zijn, maar het 
slachtoffer ervan;

Or. es

Amendement 113
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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2 ter. is van mening dat de visserijsector 
moet worden beschermd en ondersteund, 
aangezien die sector een van de 
belangrijkste traditionele menselijke 
activiteiten in het mariene milieu is en 
daarom een essentieel onderdeel van het 
geïntegreerd maritiem beleid en de 
maritieme ruimtelijke ordening vormt;

Or. it

Amendement 114
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de visserij het 
zwaarst te lijden heeft onder de vele 
andere exploitatievormen en activiteiten 
op zee, zoals zeevervoer en toerisme, stads- 
en kustontwikkeling, de exploitatie van 
grondstoffen en energiebronnen, en de 
winning van de zeebodem, en daarnaast 
gevolgen ondervindt van 
milieuverschijnselen zoals 
zeeverontreiniging en klimaatverandering;

3. onderstreept dat alleen een gezond 
marien milieu en ecosysteem de 
veerkracht van de visserij op de lange 
termijn kunnen waarborgen, en herinnert 
er in die zin aan dat alle mariene 
uitdagingen moeten worden 
ondergebracht in één enkel strategisch 
kader op EU-niveau teneinde beter 
rekening te kunnen houden met de 
transversale aard van mariene 
activiteiten, zoals zeevervoer en toerisme, 
stads- en kustontwikkeling, de exploitatie 
van grondstoffen en energiebronnen, en de 
winning van de zeebodem, evenals de 
cumulatieve gevolgen ervan, zoals 
zeeverontreiniging, biodiversiteitsverlies 
en klimaatverandering;

Or. en

Amendement 115
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de visserij het 
zwaarst te lijden heeft onder de vele andere 
exploitatievormen en activiteiten op zee, 
zoals zeevervoer en toerisme, stads- en 
kustontwikkeling, de exploitatie van 
grondstoffen en energiebronnen, en de 
winning van de zeebodem, en daarnaast 
gevolgen ondervindt van 
milieuverschijnselen zoals 
zeeverontreiniging en klimaatverandering;

3. onderstreept dat de visserij een van 
de sectoren is die het zwaarst te lijden 
heeft onder de vele andere 
exploitatievormen en activiteiten op zee, 
zoals zeevervoer en toerisme, stads- en 
kustontwikkeling, de exploitatie van 
grondstoffen en energiebronnen, en de 
winning van de zeebodem, en daarnaast 
gevolgen ondervindt van 
milieuverschijnselen zoals 
zeeverontreiniging en klimaatverandering;

Or. en

Amendement 116
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de visserij het 
zwaarst te lijden heeft onder de vele andere 
exploitatievormen en activiteiten op zee, 
zoals zeevervoer en toerisme, stads- en 
kustontwikkeling, de exploitatie van 
grondstoffen en energiebronnen, en de 
winning van de zeebodem, en daarnaast 
gevolgen ondervindt van 
milieuverschijnselen zoals 
zeeverontreiniging en klimaatverandering;

3. onderstreept dat de visserij het 
zwaarst te lijden heeft onder de vele andere 
exploitatievormen en activiteiten op zee, 
zoals zeevervoer en toerisme, stads- en 
kustontwikkeling, de exploitatie van 
grondstoffen en energiebronnen, en de 
winning van de zeebodem, en daarnaast 
gevolgen ondervindt van 
milieuverschijnselen zoals 
zeeverontreiniging en klimaatverandering; 
is van mening dat doortastend optreden in 
overeenstemming met een traject om de 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C 
boven het pre-industriële niveau, zoals 
vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs, 
een voorwaarde is voor het tot stand 
brengen van een duurzame en 
levensvatbare visserij- en 
aquacultuursector waarmee de door de 
IPCC beoogde worstcasescenario’s 
kunnen worden afgewend;
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Or. en

Amendement 117
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de visserij het 
zwaarst te lijden heeft onder de vele andere 
exploitatievormen en activiteiten op zee, 
zoals zeevervoer en toerisme, stads- en 
kustontwikkeling, de exploitatie van 
grondstoffen en energiebronnen, en de 
winning van de zeebodem, en daarnaast 
gevolgen ondervindt van 
milieuverschijnselen zoals 
zeeverontreiniging en klimaatverandering;

3. onderstreept dat de visserij het 
zwaarst te lijden heeft onder de vele andere 
exploitatievormen en activiteiten op zee, 
zoals zeevervoer en niet-duurzaam 
toerisme, stads- en kustontwikkeling, de 
exploitatie van grondstoffen en 
energiebronnen, en de winning van de 
zeebodem, en daarnaast gevolgen 
ondervindt van milieuverschijnselen zoals 
zeeverontreiniging en klimaatverandering;

Or. it

Amendement 118
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het van belang is de 
CO2-emissies in alle sectoren terug te 
dringen; stelt dat deze doelstelling voor de 
visserijsector kan worden verwezenlijkt 
door middel van betere motoren, het 
gebruik van minder milieuschadelijke 
brandstoffen en door vissers meer 
flexibiliteit te bieden bij de keuze van hun 
vistuig;

Or. en
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Amendement 119
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. meent dat in de veelzijdige context 
van de visserij alle aanvullende 
maatregelen en acties moeten worden 
genomen die nodig zijn om de 
klimaatverandering te bestrijden, 
uitgaande van mondiaal bestuur en in het 
besef dat sommige van deze maatregelen 
institutionele aanpassingen vereisen;

4. meent dat voor het behoud van een 
duurzame en levensvatbare visserij op de 
lange termijn dringende maatregelen en 
acties moeten worden genomen die nodig 
zijn om de klimaatverandering te bestrijden 
en de mariene ecosystemen te behouden 
en te herstellen, met name door middel 
van beter mondiaal bestuur, bijvoorbeeld 
op basis van de internationale VN-
onderhandelingen inzake de mariene 
biodiversiteit van gebieden buiten 
nationale jurisdictie en de uitvoering van 
de Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 120
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. meent dat in de veelzijdige context 
van de visserij alle aanvullende 
maatregelen en acties moeten worden 
genomen die nodig zijn om de 
klimaatverandering te bestrijden, uitgaande 
van mondiaal bestuur en in het besef dat 
sommige van deze maatregelen 
institutionele aanpassingen vereisen;

4. meent dat in de veelzijdige context 
van de visserij alle aanvullende 
maatregelen en acties moeten worden 
genomen die nodig zijn om de 
klimaatverandering te bestrijden, uitgaande 
van mondiaal bestuur en in het besef dat 
sommige van deze maatregelen 
institutionele aanpassingen vereisen; is in 
deze context van mening dat 
inspanningen op mondiaal niveau een 
gelijk speelveld moeten waarborgen 
tussen exploitanten in de EU en in derde 
landen door te voorkomen dat er 
unilateraal strenge maatregelen gelden 
voor exploitanten in de EU, zonder dat 
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vereist wordt dat dergelijke maatregelen 
ook op alle andere exploitanten van 
toepassing zijn;

Or. en

Amendement 121
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. acht het noodzakelijk om, teneinde 
werk te maken van de aanpassing, inzicht 
te verkrijgen in zowel de ecologische als 
de economische kwetsbaarheid van de 
visserij en de aquacultuur, en de 
belangrijkste drijvende krachten en de 
algemene blootstelling aan de 
klimaatverandering te identificeren; wijst 
erop dat het meestal moeilijk te 
voorspellen is wat in de toekomst zal 
gebeuren, maar dat de negatieve gevolgen 
kunnen worden beperkt door de 
gevoeligheid van de sector te verminderen 
en door meer maatregelen te nemen om 
de blootstelling tot een minimum te 
beperken;

Or. it

Amendement 122
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te ijveren voor het idee dat de 
gehele oceaan de mensheid van 
ecosysteemdiensten voorziet en dat de 
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oceaan in het kader van internationale 
VN-onderhandelingen derhalve moet 
worden erkend als een 
gemeenschappelijke natuurlijke rijkdom;

Or. en

Amendement 123
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herhaalt dat de aanpassing, gezien 
de huidige en toekomstige effecten en 
bedreigingen in verband met de 
klimaatverandering, moet uitgaan van een 
goed begrip van alle visserij- en 
aquacultuursystemen en van een 
nauwkeurige beoordeling van de 
klimaatschommelingen en de toekomstige 
effecten op milieu, mens en biodiversiteit, 
teneinde de productieve en veerkrachtige 
aquatische ecosystemen te versterken en de 
voordelen voor de consument en de 
diergezondheid te behouden;

5. herhaalt dat, gezien de huidige en 
toekomstige effecten en bedreigingen in 
verband met de klimaatverandering, de 
haalbaarheid en de duurzaamheid van de 
sociaal-economische en ecologische 
systemen waaruit de visserij- en de 
aquacultuursector bestaan, zullen worden 
bepaald door hun vermogen om zich 
daaraan aan te passen; wijst erop dat 
effectieve aanpassing alleen kan worden 
gepland en uitgevoerd als er voldoende 
informatie is over de heersende en 
toekomstige risico’s en kwetsbaarheden; 
wijst erop dat elk specifiek visserijbedrijf, 
elke specifieke gemeenschap en elk 
specifiek aquacultuurbedrijf zal bestaan 
in een bepaalde, waarschijnlijk unieke 
geografische, ecologische, institutionele 
en sociaal-economische context, hetgeen 
betekent dat elk van hen gekenmerkt zal 
worden door verschillende en unieke 
risico’s en kwetsbaarheden; herinnert 
eraan dat de aanpassing aan de 
klimaatverandering moet uitgaan van een 
goed begrip van alle visserij- en 
aquacultuursystemen en van een 
nauwkeurige beoordeling van de 
klimaatschommelingen en de toekomstige 
effecten op milieu, mens en biodiversiteit, 
teneinde de productieve en veerkrachtige 
aquatische ecosystemen te versterken en de 
voordelen voor de consument en de 
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diergezondheid te behouden;

Or. it

Amendement 124
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herhaalt dat de aanpassing, gezien 
de huidige en toekomstige effecten en 
bedreigingen in verband met de 
klimaatverandering, moet uitgaan van een 
goed begrip van alle visserij- en 
aquacultuursystemen en van een 
nauwkeurige beoordeling van de 
klimaatschommelingen en de toekomstige 
effecten op milieu, mens en biodiversiteit, 
teneinde de productieve en veerkrachtige 
aquatische ecosystemen te versterken en de 
voordelen voor de consument en de 
diergezondheid te behouden;

5. herhaalt dat de mitigatie- en 
aanpassingsmaatregelen, gezien de 
huidige en toekomstige effecten en 
bedreigingen in verband met de 
klimaatverandering, moeten uitgaan van 
een goed begrip van alle visserij- en 
aquacultuursystemen en van een 
nauwkeurige beoordeling van de 
klimaatschommelingen en de toekomstige 
effecten op milieu, mens en biodiversiteit, 
teneinde de productieve en veerkrachtige 
aquatische ecosystemen te versterken en de 
voordelen voor de consument en de 
diergezondheid te behouden;

Or. en

Amendement 125
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. acht een doeltreffende aanpassing 
noodzakelijk in alle sectoren van de 
visserij en de aquacultuur, waarbij 
voorrang moet worden gegeven aan de 
meest kwetsbaren en de sociaal 
zwakkeren, teneinde productieve en 
veerkrachtige aquatische ecosystemen te 
versterken en te behouden en de daaruit 
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voortkomende voordelen voor 
consumentenbescherming en 
diergezondheid te kunnen blijven 
benutten; is echter van mening dat 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de meest kwetsbaren als de sector 
daadwerkelijk moet blijven bijdragen aan 
de verwezenlijking van de wereldwijde 
doelstellingen voor armoedebestrijding en 
voedselzekerheid;

Or. it

Amendement 126
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan geschikte steunmaatregelen 
te nemen zoals verzekerings- en 
socialebeschermingsstelsels voor de 
groepen die het meest zijn blootgesteld 
aan de klimaatverandering; is van mening 
dat bepaalde landen die aan de 
Middellandse Zee en aan de Zwarte Zee 
liggen, in hogere mate zijn blootgesteld 
aan de klimaatverandering en aan 
extreme weersomstandigheden en 
bovendien een geringer 
aanpassingsvermogen hebben, waardoor 
ze kwetsbaarder zijn;

Or. it

Amendement 127
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. acht het dringend noodzakelijk om 
een effectbeoordeling te verrichten en zo 
veel mogelijk informatie te verzamelen 
over de gevolgen van de 
temperatuurstijging in de wateren voor de 
visbestanden, eventueel per stroomgebied;

6. acht het dringend noodzakelijk om 
een verdere effectbeoordeling te verrichten 
en aanvullende informatie te verzamelen 
over de gevolgen van de 
temperatuurstijging in de wateren voor de 
visbestanden, eventueel per stroomgebied, 
maar meent dat het nog belangrijker is 
om op basis van de grote hoeveelheid 
bestaande kennis zo snel mogelijk actie te 
ondernemen teneinde te voorkomen dat de 
mariene ecosystemen en visbestanden nog 
meer schade oplopen;

Or. en

Amendement 128
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. acht het dringend noodzakelijk om 
een effectbeoordeling te verrichten en zo 
veel mogelijk informatie te verzamelen 
over de gevolgen van de 
temperatuurstijging in de wateren voor de 
visbestanden, eventueel per stroomgebied;

6. acht het dringend noodzakelijk om 
een effectbeoordeling te verrichten en zo 
veel mogelijk informatie te verzamelen 
over de gevolgen van de 
temperatuurstijging in de wateren voor de 
visbestanden per stroomgebied;

Or. en

Amendement 129
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan passende beheermaatregelen 

7. benadrukt dat de volledige 
uitvoering van het GVB door de 
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te nemen wanneer vispopulaties zich van 
het ene stroomgebied naar het andere 
verplaatsen;

Commissie en de lidstaten van essentieel 
belang is om te beschikken over passende 
beheermaatregelen om op de lange termijn 
stabiele en gezonde visbestanden te 
waarborgen en om de vispopulaties goed 
te beheren als deze zich van het ene 
stroomgebied naar het andere verplaatsen;

Or. en

Amendement 130
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan passende beheermaatregelen 
te nemen wanneer vispopulaties zich van 
het ene stroomgebied naar het andere 
verplaatsen;

7. roept de Commissie en de lidstaten 
op beheermaatregelen aan te nemen die 
rekening houden met de effecten van de 
opwarming van de mariene wateren en de 
klimaatverandering in het algemeen op de 
visbestanden, en dus ook rekening te 
houden met de veranderingen in de 
distributie van visbestanden als gevolg 
van migratie van vispopulaties; roept de 
Commissie bovendien op de visserijsector, 
en met name het segment van de 
kleinschalige kustvisserij, actief te 
betrekken bij het besluitvormingsproces 
dat tot aanneming van deze maatregelen 
leidt;

Or. it

Amendement 131
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan passende beheermaatregelen 
te nemen wanneer vispopulaties zich van 
het ene stroomgebied naar het andere 
verplaatsen;

7. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan een ecosysteembenadering 
toe te passen op zowel het visserijbeheer 
als de bestandsevaluaties, en maatregelen 
te nemen die rekening houden met het feit 
dat veranderingen in de temperatuur van 
het zeewater gevolgen hebben voor de 
biologische aspecten en verspreiding van 
mariene soorten, hetgeen van invloed is 
op de visserijactiviteiten en de toewijzing 
van middelen ten behoeve van de visserij; 
is derhalve van oordeel dat het 
noodzakelijk is deze gevolgen te 
onderzoeken teneinde wetenschappelijk 
advies mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 132
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan passende beheermaatregelen 
te nemen wanneer vispopulaties zich van 
het ene stroomgebied naar het andere 
verplaatsen;

7. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan passende beheermaatregelen 
te nemen wanneer vispopulaties zich van 
het ene stroomgebied naar het andere 
verplaatsen; is echter van mening dat de 
klimaatverandering niet als excuus mag 
worden gebruikt voor het opleggen van 
aanvullende strenge beheermaatregelen 
en een drastische verlaging van de totaal 
toegestane vangsten (TAC’s) en quota; is 
van mening dat naar behoren rekening 
moet worden gehouden met het beginsel 
van evenredigheid en met 
sociaaleconomische aspecten;

Or. en

Amendement 133
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. erkent dat de klimaatverandering 
gevolgen heeft voor de visbestanden, 
mariene ecosystemen, visserij- en 
aquacultuuractiviteiten en de 
kustgemeenschappen; verzoekt de 
Commissie derhalve om na de evaluatie 
van het GVB tegen 2022 een meer op het 
ecosysteem gebaseerde benadering ten 
aanzien van het GVB in overweging te 
nemen, waarbij niet alleen rekening wordt 
gehouden met de visserijdruk op de 
bestanden en het mariene milieu, maar 
ook met andere factoren zoals 
klimaatverandering en vervuiling;

Or. en

Amendement 134
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. stelt vast dat de groeisnelheid van 
schadelijke algen en ziekteverwekkende 
bacteriën in het mariene milieu door de 
opwarming van de aarde kan toenemen 
en dat veranderingen in de 
seizoenspatronen en andere 
omstandigheden invloed kunnen hebben 
op de incidentie van plaagorganismen en 
bepaalde virussen die worden 
overgedragen via levensmiddelen;

Or. it

Amendement 135
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Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept op tot een proactief beheer 
van extreme gebeurtenissen, waarbij het 
dringend noodzakelijk wordt geacht om te 
investeren in aanpassingen die ons 
veerkrachtiger maken ten aanzien van het 
klimaat (zoals veiligheid op zee, 
klimaatbestendige infrastructuren enz.) en 
in maatregelen om het risico op 
klimaatrampen te verkleinen en dergelijke 
rampen te voorkomen, de gezondheid van 
het aquatisch ecosysteem in stand te 
houden en passende maatregelen te nemen 
in het kader van het toekomstige EFMZV 
om de getroffen sectoren te ondersteunen;

8. roept op tot een proactief beheer 
van extreme gebeurtenissen, waarbij het 
dringend noodzakelijk wordt geacht om te 
investeren in mitigatie- en 
aanpassingsmaatregelen die ons 
veerkrachtiger maken ten aanzien van het 
klimaat (zoals veiligheid op zee, 
klimaatbestendige infrastructuren, op de 
natuur gebaseerde oplossingen enz.) en in 
maatregelen om het risico op 
klimaatrampen te verkleinen en dergelijke 
rampen te voorkomen teneinde de 
gezondheid van het aquatisch ecosysteem 
in stand te houden en de veerkracht van de 
kustgemeenschappen te vergroten, en 
wijst op het belang van het toewijzen van 
specifieke financiële middelen in het kader 
van het toekomstige EFMZV ten behoeve 
van klimaatmitigatie en herstel van de 
biodiversiteit met het oog op het vergroten 
van de veerkracht van de oceaan en de 
duurzaamheid van de visserijsector;

Or. en

Amendement 136
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept op tot een proactief beheer 
van extreme gebeurtenissen, waarbij het 
dringend noodzakelijk wordt geacht om te 
investeren in aanpassingen die ons 
veerkrachtiger maken ten aanzien van het 
klimaat (zoals veiligheid op zee, 

8. roept op tot het nemen van 
proactieve maatregelen ter beperking van 
de oorzaken van de stijgende temperatuur 
van het zeewater teneinde het aantal 
extreme gebeurtenissen terug te dringen, 
waarbij het dringend noodzakelijk wordt 
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klimaatbestendige infrastructuren enz.) en 
in maatregelen om het risico op 
klimaatrampen te verkleinen en dergelijke 
rampen te voorkomen, de gezondheid van 
het aquatisch ecosysteem in stand te 
houden en passende maatregelen te nemen 
in het kader van het toekomstige EFMZV 
om de getroffen sectoren te ondersteunen;

geacht om te investeren in aanpassingen 
die ons veerkrachtiger maken ten aanzien 
van het klimaat (zoals veiligheid op zee, 
klimaatbestendige infrastructuren, de 
bescherming van de mariene ecosystemen, 
met name die van de kustecosystemen 
enz.) en in maatregelen om het risico op 
klimaatrampen te verkleinen en dergelijke 
rampen te voorkomen, de gezondheid van 
het aquatisch ecosysteem in stand te 
houden en passende maatregelen te nemen 
in het kader van het toekomstige EFMZV 
om de CO2-emissies terug te dringen die 
bijdragen aan de opwarming van de 
aarde;

Or. en

Amendement 137
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept op tot een proactief beheer 
van extreme gebeurtenissen, waarbij het 
dringend noodzakelijk wordt geacht om te 
investeren in aanpassingen die ons 
veerkrachtiger maken ten aanzien van het 
klimaat (zoals veiligheid op zee, 
klimaatbestendige infrastructuren enz.) en 
in maatregelen om het risico op 
klimaatrampen te verkleinen en dergelijke 
rampen te voorkomen, de gezondheid van 
het aquatisch ecosysteem in stand te 
houden en passende maatregelen te nemen 
in het kader van het toekomstige EFMZV 
om de getroffen sectoren te ondersteunen;

8. roept op tot een proactief beheer 
van extreme gebeurtenissen, waarbij het 
dringend noodzakelijk wordt geacht om te 
investeren in aanpassingen die ons 
veerkrachtiger maken ten aanzien van het 
klimaat (zoals veiligheid op zee, 
klimaatbestendige infrastructuren enz.) en 
in maatregelen om het risico op 
klimaatrampen te verkleinen en dergelijke 
rampen te voorkomen, de gezondheid van 
het aquatisch ecosysteem in stand te 
houden en passende maatregelen te nemen 
in het kader van het toekomstige MFK om 
de getroffen sectoren te ondersteunen;

Or. en

Amendement 138
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Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept op tot een proactief beheer 
van extreme gebeurtenissen, waarbij het 
dringend noodzakelijk wordt geacht om te 
investeren in aanpassingen die ons 
veerkrachtiger maken ten aanzien van het 
klimaat (zoals veiligheid op zee, 
klimaatbestendige infrastructuren enz.) en 
in maatregelen om het risico op 
klimaatrampen te verkleinen en dergelijke 
rampen te voorkomen, de gezondheid van 
het aquatisch ecosysteem in stand te 
houden en passende maatregelen te nemen 
in het kader van het toekomstige EFMZV 
om de getroffen sectoren te ondersteunen;

8. roept op tot een proactief beheer 
van extreme gebeurtenissen, waarbij het 
dringend noodzakelijk wordt geacht om te 
investeren in aanpassingen die ons 
veerkrachtiger maken ten aanzien van het 
klimaat (zoals veiligheid op zee, 
klimaatbestendige infrastructuren enz.) en 
in maatregelen om het risico op 
klimaatrampen te verkleinen en dergelijke 
rampen te voorkomen, de gezondheid van 
het aquatisch ecosysteem in stand te 
houden en passende maatregelen te nemen 
om de getroffen sectoren te ondersteunen;

Or. it

Amendement 139
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. spoort de lidstaten aan een groot 
deel van hun EFMZVA-middelen toe te 
wijzen aan projecten die bijdragen aan de 
instandhouding en het herstel van de 
biodiversiteit, alsook aan de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
milieudoelstellingen in overeenstemming 
met de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 140
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. pleit voor een verschuiving van 
reactief beheer, nadat rampen zich 
hebben voorgedaan, naar proactief beheer 
en de vermindering van het risico en 
bijkomende gevaren als gevolg van het 
klimaat;

Or. it

Amendement 141
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is van mening dat, teneinde 
extreme gebeurtenissen en rampen te 
voorkomen, hierop voorbereid te zijn en 
de effecten ervan op de visserij- en 
aquacultuursector te verminderen, 
dringend behoefte is aan grootschalige 
investeringen in risicovermindering door 
middel van mitigatie- en 
aanpassingsmaatregelen voor het milieu 
en de visserijeconomie; benadrukt dat in 
de visserij- en aquacultuursector de 
nodige aandacht voor de gezondheid van 
het aquatische ecosysteem een sleutelrol 
speelt bij de aanpassing aan de 
klimaatverandering en de beperking van 
het risico op rampen;

Or. it

Amendement 142
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter -a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-a) de volledige integratie van de 
visserij- en aquacultuursector in de 
strategieën ter mitigatie van en 
aanpassing aan de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 143
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter -a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-a) de volledige uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
Green Deal, met inbegrip van een grotere 
ambitie op het gebied van CO2-
emissiereductie;

Or. en

Amendement 144
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter -a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-a bis) het doen afnemen van de externe 
stressfactoren op het mariene systeem; het 
doen afnemen van de vervuilende 
bronnen op het land en het verbeteren van 
selectievere en duurzamere 
visserijpraktijken;
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Or. en

Amendement 145
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter -a ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-a ter) het identificeren en beschermen 
van waardevolle mariene gebieden, het 
bevorderen van het herstel van 
koolstofrijke ecosystemen alsook van 
belangrijke paaigronden en 
kraamgebieden;

Or. en

Amendement 146
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter -a quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-a quater) het intensiveren van de 
inspanningen met betrekking tot 
onderzoek naar zowel de ruimtelijke 
veranderingen in de migratieroutes en -
timing van de doelsoorten als de gevolgen 
van de klimaatverandering hierop;

Or. en

Amendement 147
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 9 – letter -a quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-a quinquies) het aansporen van de 
uitwisseling van voorbeelden van goede 
praktijken inzake 
aanpassingsmaatregelen tussen de 
autoriteiten van de lidstaten en de 
sectoren onderling, bijvoorbeeld via 
FARNET en de plaatselijke actiegroepen 
visserij;

Or. en

Amendement 148
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter -a sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-a sexies) het intensiveren van de 
inspanningen voor het voorkomen, 
ontmoedigen en elimineren van illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde 
visserij;

Or. en

Amendement 149
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) een ruimer gebruik van 
benaderingen op basis van de gemeenschap 
(regionalisering): talrijke regionale 
initiatieven zijn erop gericht de huidige 

a) een ruimer gebruik van 
benaderingen op basis van de gemeenschap 
(regionalisering) door het aanmoedigen 
van een bottom-upbenadering waarbij 
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uitdagingen voor de visserij en de 
ecosystemen om te buigen door middel van 
acties om zich aan de gevolgen van de 
klimaatverandering aan te passen. 
Grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën zijn van het grootste 
belang, met name in het licht van de strijd 
tegen IUU-visserij;

professionals, lokale gemeenschappen, 
het maatschappelijk middenveld, ngo’s en 
overheidsorganisaties worden betrokken 
bij het bevorderen en ontwikkelen van 
initiatieven die erop zijn gericht de huidige 
uitdagingen voor de visserij en de 
ecosystemen om te buigen door middel van 
acties om de klimaatverandering te 
bestrijden en zich aan de gevolgen ervan 
aan te passen. Grensoverschrijdende 
coördinatie met betrekking tot nationale 
mitigatie- en aanpassingsstrategieën en 
grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën zijn van het grootste 
belang, ook in het licht van de strijd tegen 
IUU-visserij;

Or. en

Amendement 150
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) een ruimer gebruik van 
benaderingen op basis van de gemeenschap 
(regionalisering): talrijke regionale 
initiatieven zijn erop gericht de huidige 
uitdagingen voor de visserij en de 
ecosystemen om te buigen door middel van 
acties om zich aan de gevolgen van de 
klimaatverandering aan te passen. 
Grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën zijn van het grootste 
belang, met name in het licht van de strijd 
tegen IUU-visserij;

a) een ruimer gebruik van 
benaderingen op basis van de gemeenschap 
(regionalisering): talrijke regionale 
initiatieven zijn erop gericht de huidige 
uitdagingen voor de visserij en de 
ecosystemen om te buigen door middel van 
acties om zich aan de gevolgen van de 
klimaatverandering aan te passen. 
Grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën zijn van het grootste 
belang om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van elke zee en om 
gemeenschappelijke regels aan te nemen 
die voor alle betrokken landen gelden, 
zowel lidstaten van de Europese Unie als 
derde landen, teneinde concrete resultaten 
te boeken met betrekking tot het beheer 
van visserij, het herstel van de 
visbestanden en de strijd tegen IUU-
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visserij;

Or. it

Amendement 151
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) een ruimer gebruik van 
benaderingen op basis van de gemeenschap 
(regionalisering): talrijke regionale 
initiatieven zijn erop gericht de huidige 
uitdagingen voor de visserij en de 
ecosystemen om te buigen door middel van 
acties om zich aan de gevolgen van de 
klimaatverandering aan te passen. 
Grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën zijn van het grootste 
belang, met name in het licht van de strijd 
tegen IUU-visserij;

a) een ruimer gebruik van 
benaderingen op basis van de gemeenschap 
(regionalisering): talrijke regionale 
initiatieven zijn erop gericht de huidige 
uitdagingen voor de visserij en de 
ecosystemen om te buigen door middel van 
acties voor de mitigatie van en aanpassing 
aan de gevolgen van de 
klimaatverandering, met inachtneming 
van de op mondiaal niveau 
overeengekomen inspanningen. 
Grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën zijn van het grootste 
belang, met name in het licht van de strijd 
tegen IUU-visserij;

Or. en

Amendement 152
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) een ruimer gebruik van 
benaderingen op basis van de gemeenschap 
(regionalisering): talrijke regionale 
initiatieven zijn erop gericht de huidige 
uitdagingen voor de visserij en de 
ecosystemen om te buigen door middel van 

a) een ruimer gebruik van 
benaderingen op basis van de gemeenschap 
(regionalisering) door steun te verlenen 
aan regionale initiatieven die erop gericht 
zijn de uitdagingen voor de visserij en de 
ecosystemen om te buigen door middel van 
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acties om zich aan de gevolgen van de 
klimaatverandering aan te passen. 
Grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën zijn van het grootste 
belang, met name in het licht van de strijd 
tegen IUU-visserij;

acties voor de mitigatie van en aanpassing 
aan de gevolgen van de 
klimaatverandering, in welk kader 
grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën van het grootste belang 
zijn, alsook de bestrijding van de IUU-
visserij;

Or. en

Amendement 153
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a bis) het aannemen van ambitieuze 
beleidsmaatregelen die de verontreiniging 
vanuit verschillende bronnen zoveel 
mogelijk terugdringen, onder andere door 
de toekenning van subsidies aan 
energieproductie op basis van fossiele 
brandstoffen te beëindigen en 
investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen te promoten, alsook het 
aannemen van maatregelen die 
energievoorziening voor havens en 
schepen op basis van hernieuwbare 
energiebronnen stimuleren, met inbegrip 
van het gebruik van groene waterstof, en 
ervoor zorgen dat havens over de nodige 
voorzieningen voor de inzameling van 
afval beschikken;

Or. it

Amendement 154
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter a ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

a ter) het verbeteren van het beheer van 
de beschermde mariene gebieden door het 
segment van de kleinschalige kustvisserij 
actief hierbij te betrekken en door de 
coördinatie tussen de verschillende 
beschermde mariene gebieden te 
versterken teneinde een netwerk tot stand 
te brengen waarmee de voordelen ervan 
optimaal kunnen worden benut;

Or. it

Amendement 155
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) het scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen (vissen op andere 
soorten): er zullen nieuwe mogelijkheden 
ontstaan in de kleinschalige visserij en de 
aanverwante vissersgemeenschappen, 
waar nieuwe, potentieel commerciële 
soorten de vangsten en de economische 
levensvatbaarheid kunnen vergroten. De 
komst van uitheemse soorten zal ook 
leiden tot problemen in de visserij op basis 
van inheemse soorten;

b) het beter beoordelen van de 
manier waarop de komst van uitheemse 
soorten van invloed zal zijn op de mariene 
ecosystemen, en bijgevolg op de aard van 
de visserijactiviteiten;

Or. en

Amendement 156
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement
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b) het scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen (vissen op andere 
soorten): er zullen nieuwe mogelijkheden 
ontstaan in de kleinschalige visserij en de 
aanverwante vissersgemeenschappen, waar 
nieuwe, potentieel commerciële soorten de 
vangsten en de economische 
levensvatbaarheid kunnen vergroten. De 
komst van uitheemse soorten zal ook 
leiden tot problemen in de visserij op basis 
van inheemse soorten;

b) het scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen: de klimaatverandering 
en veranderingen met betrekking tot de 
verspreiding van vissoorten zullen 
winnaars en verliezers opleveren, met 
name in de kleinschalige visserij en de 
aanverwante vissersgemeenschappen die 
hiervan afhankelijk zijn. Het is derhalve 
van essentieel belang om overbevissing te 
voorkomen en solide beheerstrategieën te 
ontwikkelen die bestand zijn tegen 
temperatuurgedreven veranderingen in de 
productiviteit als de maatschappij de 
capaciteit van de wildvangstvisserij in een 
steeds warmer wordende oceaan in stand 
wil houden en wil herstellen met het oog 
op de voedselvoorziening en het 
ondersteunen van het levensonderhoud; 
er moet worden gereageerd op de komst 
van uitheemse soorten en de problemen die 
deze mogelijk met zich meebrengen voor 
inheemse soorten, en waar mogelijk moet 
de haalbaarheid van de commerciële 
exploitatie ervan worden bestudeerd, 
alsmede de goedkeuring van strategieën 
om de consumptie ervan, waar nodig, bij 
het grote publiek te bevorderen;

Or. en

Amendement 157
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) het scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen (vissen op andere 
soorten): er zullen nieuwe mogelijkheden 
ontstaan in de kleinschalige visserij en de 
aanverwante vissersgemeenschappen, waar 
nieuwe, potentieel commerciële soorten de 
vangsten en de economische 
levensvatbaarheid kunnen vergroten. De 
komst van uitheemse soorten zal ook 

b) het scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen, waaronder ook het 
vissen op soorten die minder worden 
geëxploiteerd om de druk op 
overgeëxploiteerde bestanden te 
verminderen: er zullen nieuwe 
uitdagingen ontstaan voor de kleinschalige 
visserij en de aanverwante 
vissersgemeenschappen als gevolg van 
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leiden tot problemen in de visserij op basis 
van inheemse soorten;

nieuwe, potentieel commerciële soorten die 
de vangsten en de economische 
levensvatbaarheid kunnen vergroten. De 
komst van uitheemse soorten zal ook 
leiden tot problemen in de visserij op basis 
van inheemse soorten;

Or. it

Amendement 158
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) het scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen (vissen op andere 
soorten): er zullen nieuwe mogelijkheden 
ontstaan in de kleinschalige visserij en de 
aanverwante vissersgemeenschappen, waar 
nieuwe, potentieel commerciële soorten de 
vangsten en de economische 
levensvatbaarheid kunnen vergroten. De 
komst van uitheemse soorten zal ook 
leiden tot problemen in de visserij op basis 
van inheemse soorten;

b) het scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen (vissen op andere 
soorten, zoals uitheemse en 
warmteminnende soorten, die in aantal 
toenemen): er zullen nieuwe 
mogelijkheden ontstaan in de kleinschalige 
visserij en de aanverwante 
vissersgemeenschappen, waar nieuwe, 
potentieel commerciële soorten de 
vangsten en de economische 
levensvatbaarheid kunnen vergroten. De 
komst van uitheemse soorten zal ook 
leiden tot problemen in de visserij op basis 
van inheemse soorten. Deze problemen 
kunnen worden tegengegaan door middel 
van commerciële visserij op deze 
uitheemse soorten;

Or. it

Amendement 159
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter b
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Ontwerpresolutie Amendement

b) het scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen (vissen op andere 
soorten): er zullen nieuwe mogelijkheden 
ontstaan in de kleinschalige visserij en de 
aanverwante vissersgemeenschappen, waar 
nieuwe, potentieel commerciële soorten de 
vangsten en de economische 
levensvatbaarheid kunnen vergroten. De 
komst van uitheemse soorten zal ook 
leiden tot problemen in de visserij op basis 
van inheemse soorten;

b) hoewel het voorkomen van de 
komst en vestiging van invasieve soorten 
van essentieel belang is, is ook het 
scheppen van alternatieve 
bestaansmiddelen (vissen op andere 
soorten) van belang: er zullen nieuwe 
mogelijkheden ontstaan in de kleinschalige 
visserij en de aanverwante 
vissersgemeenschappen, waar nieuwe, 
potentieel commerciële soorten de 
vangsten en de economische 
levensvatbaarheid kunnen vergroten. De 
komst van uitheemse soorten zal ook 
leiden tot problemen in de visserij op basis 
van inheemse soorten;

Or. en

Amendement 160
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Predrag 
Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) het promoten van de nieuwe 
vissoorten door middel van gerichte 
communicatieactiviteiten met een breed 
bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen 
en overal waar een grote vraag bestaat). 
Vis van verantwoorde herkomst is een 
gezonde en duurzame keuze;

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) het promoten van de nieuwe 
vissoorten door middel van gerichte 
communicatieactiviteiten met een breed 
bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen 
en overal waar een grote vraag bestaat). 
Vis van verantwoorde herkomst is een 
gezonde en duurzame keuze;

Schrappen

Or. en

Amendement 162
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) het promoten van de nieuwe 
vissoorten door middel van gerichte 
communicatieactiviteiten met een breed 
bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen 
en overal waar een grote vraag bestaat). 
Vis van verantwoorde herkomst is een 
gezonde en duurzame keuze;

c) het promoten van duurzame 
visconsumptie, met name door middel van 
adequaat gefinancierde campagnes die 
gericht zijn op de consument en tot doel 
hebben soorten te promoten die normaal 
gesproken worden teruggegooid of 
impopulair of onbekend zijn bij de 
consument, met als gevolg dat de 
overbevissing van specifieke soorten 
afneemt;

Or. en

Amendement 163
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter c
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Ontwerpresolutie Amendement

c) het promoten van de nieuwe 
vissoorten door middel van gerichte 
communicatieactiviteiten met een breed 
bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen en 
overal waar een grote vraag bestaat). Vis 
van verantwoorde herkomst is een gezonde 
en duurzame keuze;

c) de nadruk erop leggen dat visserij 
op minder geëxploiteerde soorten een 
goed alternatief kan zijn, mits 
tegelijkertijd de consumptie van deze 
vissoorten wordt gestimuleerd door middel 
van gerichte communicatieactiviteiten met 
een breed bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen en 
overal waar een grote vraag bestaat). Vis 
van verantwoorde herkomst is een gezonde 
en duurzame keuze;

Or. it

Amendement 164
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) het promoten van de nieuwe 
vissoorten door middel van gerichte 
communicatieactiviteiten met een breed 
bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen en 
overal waar een grote vraag bestaat). Vis 
van verantwoorde herkomst is een gezonde 
en duurzame keuze;

c) het promoten van de nieuwe 
vissoorten door middel van gerichte 
communicatieactiviteiten met een breed 
bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen en 
overal waar een grote vraag bestaat). Het is 
belangrijk de consumenten ervan bewust 
te maken dat de keuze van duurzame 
visproducten deel kan uitmaken van de 
oplossing voor de klimaatverandering. Vis 
van verantwoorde herkomst is een gezonde 
en duurzame keuze;

Or. it

Amendement 165
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Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) het promoten van de nieuwe 
vissoorten door middel van gerichte 
communicatieactiviteiten met een breed 
bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen en 
overal waar een grote vraag bestaat). Vis 
van verantwoorde herkomst is een gezonde 
en duurzame keuze;

c) het promoten van de bestaande en 
nieuwe vissoorten door middel van 
gerichte communicatieactiviteiten met een 
breed bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau 
(aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen en 
overal waar een grote vraag bestaat). Vis 
van verantwoorde herkomst is een gezonde 
en duurzame keuze;

Or. en

Amendement 166
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten 
en investeringen, onder meer via het 
toekomstige EFMZV;

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van vissers in de 
visserij met een geringe impact door 
betere toegang tot opleidingen en 
selectiever vistuig, onder meer via het 
toekomstige EFMZV;

Or. en

Amendement 167
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter d
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Ontwerpresolutie Amendement

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen, onder meer via het 
toekomstige EFMZV;

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen, waarbij de lidstaten zelf 
moeten kunnen bepalen welk percentage 
van de Europese middelen zij hieraan 
besteden;

Or. it

Amendement 168
Rosa D'Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen, onder meer via het 
toekomstige EFMZV;

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door eenvoudigere oplossingen die 
betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen mogelijk maken, onder meer 
via het toekomstige EFMZVA;

Or. it

Amendement 169
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen, onder meer via het 

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van de 
visserijsector, met name in het segment 
van de kleinschalige visserij, door betere 
toegang tot krediet, microfinanciering, 
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toekomstige EFMZV; verzekeringsdiensten en investeringen, 
onder meer via het toekomstige EFMZVA;

Or. en

Amendement 170
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen, onder meer via het 
toekomstige EFMZV;

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van alle vissers, 
waaronder de kleinschalige vloot, door 
betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen, onder meer via het 
toekomstige EFMZV;

Or. nl

Amendement 171
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen, onder meer via het 
toekomstige EFMZV;

d) verbetering van de veerkracht en de 
economische stabiliteit van kleinschalige 
vissers door betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen mogelijk te maken, onder 
meer via het toekomstige EFMZV;

Or. en

Amendement 172
Rosa D'Amato
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

d bis) stimulering en uitvoering van 
opleidingsprogramma’s voor de visserij- 
en de aquacultuursector over de gevolgen 
van de opwarming van de mariene 
wateren en de klimaatverandering in het 
algemeen voor de visbestanden en voor de 
activiteiten van de visserij- en de 
aquacultuursector;

Or. it

Amendement 173
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e) de uitvoering van maatregelen ter 
verbetering van de systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, van de 
veiligheid op zee en van de bescherming 
van de met de visserij verbonden 
infrastructuur, zoals veiligere havens, 
aanvoerplaatsen en markten;

e) de uitvoering van maatregelen ter 
verbetering van de systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, van de 
veiligheid op zee en van de bescherming 
van de met de visserij verbonden 
infrastructuur, zoals veiligere havens, 
aanvoerplaatsen en markten, en 
maatregelen voor het waarschuwen van 
maritieme autoriteiten, vismarkten, vissers 
en consumenten voor de aanwezigheid 
van toxische of giftige uitheemse soorten 
of andere gebeurtenissen die verband 
houden met visconsumptie die gevolgen 
kunnen hebben voor de voedselveiligheid;

Or. it

Amendement 174
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e) de uitvoering van maatregelen ter 
verbetering van de systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, van de 
veiligheid op zee en van de bescherming 
van de met de visserij verbonden 
infrastructuur, zoals veiligere havens, 
aanvoerplaatsen en markten;

e) de uitvoering van maatregelen ter 
verbetering van de systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, van de 
veiligheid op zee – waar nodig in 
combinatie met de aanleg van 
beschermende infrastructuur – en van de 
bescherming van de met de visserij 
verbonden infrastructuur, zoals veiligere en 
veerkrachtigere havens, aanvoerplaatsen 
en markten;

Or. en

Amendement 175
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f) flexibele beheer- en 
toewijzingsovereenkomsten om een snelle 
en verantwoorde aanpak mogelijk te 
maken. De verwachte veranderingen in de 
verspreiding kunnen leiden tot nieuwe 
conflicten of bestaande conflicten tussen 
gebruikers verergeren wanneer de 
visbestanden worden gedeeld of 
internationale grenzen overschrijden;

f) een stabiel en op het ecosysteem 
gebaseerd langetermijnbeheer van 
bestanden met het oog op het voorkomen 
van nieuwe conflicten of het verergeren 
van bestaande conflicten tussen gebruikers 
wanneer de visbestanden worden gedeeld 
of internationale grenzen overschrijden;

Or. en

Amendement 176
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter f
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Ontwerpresolutie Amendement

f) flexibele beheer- en 
toewijzingsovereenkomsten om een snelle 
en verantwoorde aanpak mogelijk te 
maken. De verwachte veranderingen in de 
verspreiding kunnen leiden tot nieuwe 
conflicten of bestaande conflicten tussen 
gebruikers verergeren wanneer de 
visbestanden worden gedeeld of 
internationale grenzen overschrijden;

f) flexibele beheer- en 
toewijzingsovereenkomsten om een snelle 
en verantwoorde aanpak mogelijk te 
maken. De verwachte veranderingen in de 
distributie kunnen leiden tot nieuwe 
conflicten of bestaande conflicten tussen 
gebruikers verergeren, zowel binnen 
landen als wanneer de distributie van 
belangrijke soorten de grenzen tussen 
buurlanden of tussen de EEZ (exclusieve 
economische zone) overschrijdt. Waar de 
visbestanden worden gedeeld of 
internationale grenzen overschrijden, en 
met name in de Middellandse Zee, moet 
de grensoverschrijdende samenwerking 
met derde landen worden versterkt voor 
het beheer van soorten die gevoelig zijn 
voor klimaatverandering en voor de 
afstemming van gedeelde strategieën voor 
vroegtijdige waarschuwing en aanpassing 
op het niveau van het hele zeegebied;

Or. it

Amendement 177
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

f bis) het beschermen, promoten en 
ontwikkelen van de activiteiten van de 
ambachtelijke visserij, die het hardst 
wordt getroffen door de crisis in de sector, 
de uitputting van de visbestanden en de 
klimaatverandering, maar grote 
veerkracht vertoont dankzij haar 
aanpassingsmogelijkheden, haar 
opportunisme en haar veelzijdigheid, die 
de ambachtelijke visserij in staat stellen 
de uitdaging van de klimaatverandering te 
overwinnen. Met het oog hierop moeten 
programma’s worden ontwikkeld voor 
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gedeeld beheer en bescherming van de 
culturele identiteit en het immaterieel 
erfgoed van de gemeenschappen van 
ambachtelijke vissers, die noodzakelijk 
zijn om het dienstenaanbod uit te breiden 
naar activiteiten voor visserijtoerisme die 
ervoor kunnen zorgen dat consumenten 
van visproducten anders over visserij 
gaan denken;

Or. it

Amendement 178
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

g) bevordering van investeringen en 
technologische ondersteuning om de 
Europese algenproductie te verhogen en 
minder afhankelijk te worden van Azië;

g) bevordering van investeringen en 
technologische ondersteuning ter 
ondersteuning van een duurzame 
Europese algenproductie;

Or. en

Amendement 179
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

g) bevordering van investeringen en 
technologische ondersteuning om de 
Europese algenproductie te verhogen en 
minder afhankelijk te worden van Azië;

g) bevordering van investeringen en 
technologische ondersteuning om de 
Europese algenproductie op duurzame 
wijze te verhogen en minder afhankelijk te 
worden van Azië;

Or. en
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Amendement 180
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

g bis) het tegemoetkomen aan de 
verschillende activiteiten op zee – visserij, 
aquacultuur, energie, toerisme enz. – door 
middel van passende maritieme 
ruimtelijke ordening die rekening houdt 
met de verwachte effecten van de 
klimaatverandering en waarbij alle 
relevante belanghebbenden zijn 
betrokken, en voorrang wordt gegeven 
aan traditionele activiteiten;

Or. en

Amendement 181
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Massimo Casanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt de Commissie deze 
verzoeken in aanmerking te nemen en 
hieraan gevolg te geven in haar nieuwe 
strategie voor aanpassing aan de 
klimaatverandering die zij in 2021 wil 
presenteren, en in al haar toekomstige 
wetgevingsvoorstellen;

Or. it

Amendement 182
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter g bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

g bis) passende financiering op EU- en 
nationaal niveau;

Or. en

Amendement 183
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter g ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

g ter) toepassing van doeltreffende 
informatiesystemen en 
gegevensuitwisseling met betrekking tot 
de visserij ter ondersteuning van de 
capaciteitsopbouw in de toeleveringsketen 
van gegevens (gegevensverzameling, 
gegevensbeheer, gegevensanalyse) ter 
vergroting van de verantwoordingsplicht 
en transparantie in de visserijsector;

Or. en

Amendement 184
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat het beginsel van 
relatieve stabiliteit, dat sinds de invoering 
ervan grotendeels ongewijzigd is gebleven, 
geen rekening houdt met de aanhoudende 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
de verspreiding van soorten; wijst erop dat 
de wijzigingen als gevolg van de 
klimaatverandering, in combinatie met de 



PE662.124v01-00 98/98 AM\1220712NL.docx

NL

aanlandingsverplichting en de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de EU, het zeer moeilijk 
maken om het huidige systeem voor de 
toewijzing van quota te handhaven; dringt 
er bij de Commissie, de Raad en de 
lidstaten op aan om veranderingen in het 
beginsel van relatieve stabiliteit te 
bestuderen en te overwegen, teneinde het 
aan te passen aan de nieuwe uitdagingen 
van het GVB, waaronder de gevolgen van 
de klimaatverandering voor de zeeën en 
oceanen;

Or. es


