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Amendement 1
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
opwarming van de aarde met 1,5 °C, het 
vijfde evaluatierapport van de werkgroep 
en het bijbehorende samenvattend 
verslag, het speciaal verslag van de IPCC 
over de klimaatverandering en de bodem 
en het speciaal verslag van de IPCC over 
de oceanen en de cryosfeer in een 
veranderend klimaat,

Or. en

Amendement 2
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020 over de 
strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 
(COM(2020)0152),

Or. en

Amendement 3
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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— gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake biologische 
diversiteit,

Or. en

Amendement 4
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de gezamenlijke verklaring 
van de voorzitters van de ultraperifere 
regio’s van de Europese Unie, naar 
aanleiding van de intersessionele 
bijeenkomst van 3 mei 2021;

Or. pt

Amendement 5
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 13 juni 
2018 over cohesiebeleid en de circulaire 
economie,

Or. en

Amendement 6
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de studie van het Europees 
Parlement van 2021 getiteld 
“Cohesiebeleid en klimaatverandering”,

Or. en

Amendement 7
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er momenteel 
negen ultraperifere gebieden zijn, die 
behoren tot drie lidstaten (Spanje, 
Frankrijk en Portugal), verspreid liggen 
over twee oceanen (de Atlantische en de 
Indische Oceaan) en meer dan 4,8 miljoen 
inwoners tellen; 

A. overwegende dat er momenteel 
negen ultraperifere gebieden zijn, die 
behoren tot drie lidstaten, namelijk Frans 
Guyana, Guadeloupe, Mayotte, 
Martinique en Sint Maarten (Frankrijk), 
de Azoren en Madeira (Portugal) en de 
Canarische eilanden (Spanje), dat deze  
verspreid liggen over twee oceanen (de 
Atlantische en de Indische Oceaan) en 
meer dan 4,8 miljoen inwoners tellen;

Or. pt

Amendement 8
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de ultraperifere 
gebieden de EU de grootste maritieme 
ruimte ter wereld bieden met meer dan 
25 miljoen km² EEZ;

Or. fr
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Amendement 9
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de ultraperifere 
gebieden de maritieme dimensie van de 
Europese Unie vergroten;

Or. pt

Amendement 10
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat meer dan 80 % 
van de Europese biodiversiteit zich in de 
Europese ultraperifere gebieden en 
landen en gebieden overzee bevindt;

Or. fr

Amendement 11
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Parlement 
zich zorgen maakt over de 
langetermijngevolgen op sociaal, 
economisch, cultureel en milieugebied die 
de COVID-19-crisis en de brexit zullen 
hebben voor de ultraperifere gebieden, en 
van mening is dat deze crises de eis tot 
toepassing en naleving van artikel 349 

B. overwegende dat het Parlement 
zich zorgen maakt over de 
langetermijngevolgen op sociaal en 
economisch gebied die de COVID-19-
crisis zal hebben voor de ultraperifere 
gebieden, en van mening is dat deze crisis 
op rechtmatige wijze de eis kracht bijzet 
om artikel 349 VWEU toe te passen, 
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VWEU, dat voorziet in een specifieke 
status voor de ultraperifere gebieden, op 
rechtmatige wijze kracht bijzetten;

waarin is bepaald dat de EU en de 
betrokken lidstaten bijzondere aandacht 
moeten besteden aan de specifieke situatie 
van de ultraperifere gebieden en moeten 
bijdragen tot hun ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 12
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Parlement 
zich zorgen maakt over de 
langetermijngevolgen op sociaal, 
economisch, cultureel en milieugebied die 
de COVID-19-crisis en de brexit zullen 
hebben voor de ultraperifere gebieden, en 
van mening is dat deze crises de eis tot 
toepassing en naleving van artikel 349 
VWEU, dat voorziet in een specifieke 
status voor de ultraperifere gebieden, op 
rechtmatige wijze kracht bijzetten;

B. overwegende dat het Parlement 
zich zorgen maakt over de kwetsbaarheid 
van de economieën van de ultraperifere 
gebieden die de huidige COVID-19-crisis 
heeft blootgelegd, en van mening is dat, 
gezien de langetermijngevolgen op sociaal, 
economisch, cultureel en milieugebied die 
deze crisis en de brexit zullen hebben voor 
de ultraperifere gebieden, deze crises de eis 
tot toepassing en naleving van artikel 349 
VWEU, dat voorziet in een specifieke 
status voor de ultraperifere gebieden, op 
rechtmatige wijze kracht bijzetten;

Or. pt

Amendement 13
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Parlement 
zich zorgen maakt over de 
langetermijngevolgen op sociaal, 
economisch, cultureel en milieugebied die 
de COVID-19-crisis en de brexit zullen 

B. overwegende dat het Parlement 
zich zorgen maakt over de 
langetermijngevolgen op sociaal, 
economisch, territoriaal, cultureel en 
milieugebied die de COVID-19-crisis en de 
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hebben voor de ultraperifere gebieden, en 
van mening is dat deze crises de eis tot 
toepassing en naleving van artikel 349 
VWEU, dat voorziet in een specifieke 
status voor de ultraperifere gebieden, op 
rechtmatige wijze kracht bijzetten;

brexit zullen hebben voor de ultraperifere 
gebieden, en van mening is dat deze crises 
de eis tot toepassing en naleving van 
artikel 349 VWEU, dat voorziet in een 
specifieke status voor de ultraperifere 
gebieden, op rechtmatige wijze kracht 
bijzetten;

Or. en

Amendement 14
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de ultraperifere 
gebieden een echte troef voor de Europese 
Unie zijn doordat zij haar invloed 
verlenen in de Atlantische Oceaan en de 
Indische Oceaan, in combinatie met de 
LGO in de Stille Oceaan; overwegende 
dat deze belangrijke troef op veel gebieden 
(biodiversiteit, grondstoffen, visbestanden, 
toegang tot de ruimte, demografische 
dynamiek) tegelijkertijd benadrukt, 
geëerbiedigd en beschermd moet worden; 
overwegende dat onze overzeese 
landgenoten, doordat ze zo ver verwijderd 
zijn van de Europese 
besluitvormingscentra, de indruk krijgen 
dat bij de ontwikkeling van het Europese 
overheidsbeleid onvoldoende rekening 
wordt gehouden met hun moeilijkheden 
(illegale immigratie, diepgewortelde 
armoede, structurele economische 
achterstand); overwegende dat de 
vaststelling van een alomvattend en 
ambitieus inhaalplan de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en haar 
ultraperifere gebieden nieuw leven moet 
inblazen, met inachtneming van hun 
respectieve situatie en identiteit;

Or. fr
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Amendement 15
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 
artikel 349 VWEU gelezen moet worden 
in samenhang met andere artikelen van 
het Verdrag en met name artikel 7, 
waarin is bepaald dat de Unie toeziet “op 
de samenhang tussen haar verschillende 
beleidsmaatregelen en optredens, 
rekening houdend met het geheel van 
haar doelstellingen” en de mogelijkheid 
biedt om bij de uitvoering van het 
Europees recht, in zijn geheel beschouwd, 
een gedifferentieerde benadering te 
volgen voor de ultraperifere gebieden, 
overeenkomstig het arrest van het Hof 
van Justitie van 15 december 2015;

Or. en

Amendement 16
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de huidige 
gezondheidscrisis ook de zwakke plekken 
heeft blootgelegd van de regionale 
gezondheidsdiensten van de ultraperifere 
gebieden, met name in archipels, waar 
veel eilanden niet beschikken over een 
ziekenhuis, waardoor de evacuatie van 
medische noodgevallen afhankelijk is van 
het lucht- of zeevervoer alsook van de 
weersomstandigheden; overwegende dat 
deze situatie aanzienlijke beperkingen 
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inhoudt voor de bestrijding van de 
pandemie in deze gebieden;

Or. pt

Amendement 17
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de huidige 
pandemiecrisis waarschijnlijk negatieve 
gevolgen zal hebben voor diverse sectoren 
van de blauwe economie en het 
Atlantische gebied, met name het kust- en 
maritiem toerisme;

Or. en

Amendement 18
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het 
schooluitvalpercentage van jongeren 
tussen de 18 en 24 jaar in de ultraperifere 
gebieden de 20 % overschrijdt, wat 
aanzienlijk hoger is dan het EU-
gemiddelde (10 %)1-A;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/demography_report_2020_n.pdf 

Or. pt
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Amendement 19
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat een toekomstig 
verslag een grondiger beoordeling van de 
uitvoeringsstrategie moet bevatten en het 
probleem moet verhelpen dat bepaalde 
maatregelen ontbreken in het beleid dat 
van essentieel belang is voor de 
ontwikkeling van de ultraperifere 
gebieden, zoals het cohesie-, landbouw- 
en visserijbeleid en met name de sociale 
pijler van de EU;

Or. en

Amendement 20
Cristina Maestre Martín De Almagro, Juan Fernando López Aguilar, Mónica Silvana 
González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de talrijke verbeteringen 
voor de ultraperifere gebieden in het 
nieuwe MFK 2021-2027, zowel op het 
gebied van de begroting als van de 
wetgeving, door middel van specifieke 
voorzieningen in de structuurfondsen en de 
horizontale programma’s en is tevreden 
over de aanvullende maatregelen voor de 
ultraperifere gebieden in het kader van het 
Europese herstelplan 
“NextGenerationEU”;

2. wijst op de talrijke verbeteringen 
voor de ultraperifere gebieden in het 
nieuwe MFK 2021-2027, zowel op het 
gebied van de begroting als van de 
wetgeving, door middel van specifieke 
voorzieningen in de structuurfondsen en de 
horizontale programma’s en is tevreden 
over de aanvullende maatregelen voor de 
ultraperifere gebieden in het kader van het 
Europese herstelplan 
“NextGenerationEU”; dringt erop aan 
deze verbeteringen te consolideren in de 
nieuwe EU-strategie voor deze gebieden;

Or. es
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Amendement 21
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt tot zijn tevredenheid vast dat 
verschillende fiscale uitzonderingen voor 
de ultraperifere gebieden (AIEM, heffing 
op over zee aangevoerde goederen enz.) 
worden verlengd tot 2027 en herinnert 
eraan dat het belangrijk is dat de 
maatregelen die op grond van artikel 349 
VWEU voor de ultraperifere gebieden zijn 
getroffen, een permanent karakter krijgen, 
aangezien deze een dubbel doel dienen, 
namelijk de bescherming van de lokale 
productie en de bestrijding van de hoge 
kosten voor levensonderhoud;

3. stelt tot zijn tevredenheid vast dat 
verschillende fiscale uitzonderingen voor 
de ultraperifere gebieden (AIEM, heffing 
op over zee aangevoerde goederen, 
verlaagde belastingtarieven voor likeuren, 
rum en sterkedrank uit de Azoren en 
Madeira enz.) worden verlengd tot 2027 en 
herinnert eraan dat het belangrijk is dat de 
maatregelen die op grond van artikel 349 
VWEU voor de ultraperifere gebieden zijn 
getroffen, een permanent karakter krijgen, 
aangezien deze een dubbel doel dienen, 
namelijk de bescherming van de lokale 
productie en de bestrijding van de hoge 
kosten voor levensonderhoud;

Or. pt

Amendement 22
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt tot zijn tevredenheid vast dat 
verschillende fiscale uitzonderingen voor 
de ultraperifere gebieden (AIEM, heffing 
op over zee aangevoerde goederen enz.) 
worden verlengd tot 2027 en herinnert 
eraan dat het belangrijk is dat de 
maatregelen die op grond van artikel 349 
VWEU voor de ultraperifere gebieden zijn 
getroffen, een permanent karakter krijgen, 
aangezien deze een dubbel doel dienen, 
namelijk de bescherming van de lokale 
productie en de bestrijding van de hoge 
kosten voor levensonderhoud;

3. stelt tot zijn tevredenheid vast dat 
verschillende specifieke fiscale regelingen 
voor de ultraperifere gebieden worden 
verlengd tot 2027 en herinnert eraan dat het 
belangrijk is dat de maatregelen die op 
grond van artikel 349 VWEU voor de 
ultraperifere gebieden zijn getroffen, een 
permanent karakter krijgen, aangezien deze 
een dubbel doel dienen, namelijk de 
ontwikkeling van de lokale productie en de 
bestrijding van de hoge kosten voor 
levensonderhoud;
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Or. fr

Amendement 23
Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt de steeds terugkerende 
moeilijkheid om toegang te krijgen tot 
betrouwbare statistische gegevens aan de 
hand waarvan de impact van de “octroi de 
mer” op de lokale economische dynamiek 
en de koopkracht van de burgers van de 
Franse ultraperifere gebieden kan worden 
gemeten; verzoekt de Franse autoriteiten 
regelmatig betrouwbare gegevens bekend 
te maken over de toepassing van de 
“octroi de mer”-regeling;

Or. en

Amendement 24
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. moedigt zowel de diensten van de 
Commissie als de nationale en regionale 
autoriteiten aan om te komen tot een goed 
evenwicht tussen een legitieme en 
onontbeerlijke controle op het gebruik van 
de Europese middelen enerzijds, en de voor 
het optimale gebruik van deze middelen 
noodzakelijke vereenvoudiging en 
flexibilisering van de administratieve 
regels anderzijds, teneinde de lokale 
initiatieven te ondersteunen;

4. moedigt zowel de diensten van de 
Commissie als de nationale en regionale 
autoriteiten aan om te komen tot een goed 
evenwicht tussen een legitieme en 
onontbeerlijke controle op het gebruik van 
de Europese middelen enerzijds, en de voor 
het optimale gebruik van deze middelen 
noodzakelijke vereenvoudiging en 
flexibilisering van de administratieve 
regels anderzijds, teneinde de lokale 
initiatieven en productieve investeringen 
te ondersteunen;
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Or. fr

Amendement 25
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. moedigt zowel de diensten van de 
Commissie als de nationale en regionale 
autoriteiten aan om te komen tot een goed 
evenwicht tussen een legitieme en 
onontbeerlijke controle op het gebruik van 
de Europese middelen enerzijds, en de voor 
het optimale gebruik van deze middelen 
noodzakelijke vereenvoudiging en 
flexibilisering van de administratieve 
regels anderzijds, teneinde de lokale 
initiatieven te ondersteunen;

4. moedigt zowel de diensten van de 
Commissie als de nationale en regionale 
(lokale) autoriteiten aan om te komen tot 
een goed evenwicht tussen een legitieme 
en onontbeerlijke controle op het gebruik 
van de Europese middelen enerzijds, en de 
voor de modernisering en het optimale 
gebruik van deze middelen noodzakelijke 
vereenvoudiging en flexibilisering van de 
administratieve regels anderzijds, teneinde 
de lokale initiatieven te ondersteunen;

Or. en

Amendement 26
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is er stellig van overtuigd dat in het 
cohesiebeleid bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de vrouwen die in de 
ultraperifere gebieden wonen, en 
benadrukt het belang van het 
cohesiebeleid voor de bevordering van 
gendergelijkheid en voor de uitvoering 
van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid;

Or. en
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Amendement 27
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wil dat het voor de Europese 
instellingen een reflex wordt om bij het 
vaststellen van het Europees openbaar 
beleid steeds systematisch rekening te 
houden met de situatie en de uitdagingen 
van de ultraperifere gebieden;

5. wenst dat het voor de Europese 
instellingen een reflex wordt om bij de 
vaststelling van al het Europees 
overheidsbeleid systematisch een 
horizontale en geïntegreerde aanpak te 
volgen met oog voor de realiteit en 
uitdagingen van de ultraperifere gebieden;

Or. en

Amendement 28
Nora Mebarek, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat ondanks het 
arrest van het Hof van Justitie van 
15 december 2015 de restrictieve 
uitlegging die de Commissie heeft gegeven 
aan artikel 349, het voor de ultraperifere 
gebieden onmogelijk maakt om ten volle 
profijt te trekken van hun integratie in de 
Unie en hun potentieel te ontwikkelen met 
volledige inachtneming van hun 
specifieke kenmerken en structurele 
beperkingen;

Or. en

Amendement 29
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. betreurt dat het kleine aantal 
programma’s, beleidsmaatregelen en 
fondsen dat specifiek is voor de 
ultraperifere gebieden en dat is 
geïnspireerd door het welslagen van 
Posei, is verdwenen en vervangen door de 
integratie van specifieke bepalingen in de 
horizontale Europese programma’s, 
waardoor de specifieke aanpak verslapt 
die nochtans voor deze gebieden moet 
worden gevolgd;

Or. en

Amendement 30
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. herinnert eraan dat de 
Verdragen de Commissie het 
initiatiefrecht toekennen en dat zij 
daarom verantwoordelijk is voor het 
opstellen van wetgevingsvoorstellen voor 
de ultraperifere gebieden, zodat 
artikel 349 in het kader van de 
verschillende beleidsterreinen en 
programma’s van de EU kan worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 31
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie om, 
overeenkomstig haar rol als “hoedster van 
de verdragen”, van de eenheid ultraperifere 
gebieden in DG REGIO de “hoedster van 
de goede toepassing van artikel 349 
VWEU” te maken en om een volwaardig 
directoraat in te stellen dat rechtstreeks in 
contact staat met de aanspreekpunten voor 
de ultraperifere gebieden in de andere 
directoraten-generaal;

6. verzoekt de Commissie om, 
overeenkomstig haar rol als “hoedster van 
de Verdragen”, van de eenheid 
Ultraperifere Regio’s in DG REGIO de 
“hoedster van de goede toepassing van 
artikel 349 VWEU” te maken en om een 
volwaardig directoraat in te stellen dat 
rechtstreeks in contact staat met de 
aanspreekpunten voor de ultraperifere 
gebieden in de andere directoraten-
generaal, alsook een groep op hoog niveau 
voor overleg tussen de diensten die onder 
het gezag staat van de 
Commissievoorzitter, aangezien politieke 
impulsen nodig zijn voor de vaststelling 
van specifieke maatregelen voor de 
ultraperifere gebieden;

Or. en

Amendement 32
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt aan op de aanstelling van 
een “vaste rapporteur voor de 
ultraperifere gebieden” om het toezicht 
van het Parlement op de correcte 
toepassing van artikel 349 VWEU in het 
Europees overheidsbeleid te versterken;

Or. fr

Amendement 33
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt met klem om de invoering 
van een nieuwe communicatiestrategie die 
met name op de jongeren is gericht en tot 
doel heeft hen te informeren over de door 
de Unie geboden kansen en hen bewust te 
maken van het dagelijkse nut van Europa; 
vraagt om in alle ultraperifere gebieden een 
bureau van de Commissie in te richten;

8. verzoekt met klem om de invoering 
van een nieuwe communicatiestrategie die 
met name op de jongeren is gericht en tot 
doel heeft hen te informeren over de door 
de Unie geboden kansen en hen bewust te 
maken van het dagelijkse nut van Europa; 
vraagt om in alle ultraperifere gebieden een 
bureau van de Commissie in te richten, 
gezien de archipelstructuur van veel van 
deze gebieden en de vele en geografisch 
gescheiden gebiedsdelen;

Or. pt

Amendement 34
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt met klem om de invoering 
van een nieuwe communicatiestrategie die 
met name op de jongeren is gericht en tot 
doel heeft hen te informeren over de door 
de Unie geboden kansen en hen bewust te 
maken van het dagelijkse nut van Europa; 
vraagt om in alle ultraperifere gebieden een 
bureau van de Commissie in te richten;

8. verzoekt met klem om de invoering 
van een daadwerkelijke strategie die met 
name op de jongeren is gericht en tot doel 
heeft hen te informeren over de door de 
Unie geboden kansen en hen bewust te 
maken van het dagelijkse nut van Europa; 
vraagt om in alle ultraperifere gebieden een 
bureau van de Commissie in te richten;

Or. en

Amendement 35
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. beveelt aan de verschillende 
platformen voor uitwisselingen tussen 

9. beveelt aan de verschillende 
platformen voor uitwisselingen tussen 
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autoriteiten beter te gebruiken en stelt voor 
een “Erasmus” in het leven te roepen voor 
de autoriteiten die de Europese middelen 
beheren in de ultraperifere gebieden, zodat 
goede praktijken worden gedeeld en de 
cohesiefondsen optimaal worden benut;

autoriteiten, zoals het programma TAIEX-
REGIO PEER 2 PEER voor de 
cohesiefondsen, het programma TAIEX-
EIR PEER 2 PEER voor 
milieuaangelegenheden of het Europees 
stakeholdersplatform voor de circulaire 
economie, beter te gebruiken en stelt voor 
een “Erasmus” in het leven te roepen voor 
de autoriteiten die de Europese middelen 
beheren in de ultraperifere gebieden, zodat 
goede praktijken worden gedeeld en de 
cohesiefondsen optimaal worden benut;

Or. fr

Amendement 36
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. beveelt aan de verschillende 
platformen voor uitwisselingen tussen 
autoriteiten beter te gebruiken en stelt voor 
een “Erasmus” in het leven te roepen voor 
de autoriteiten die de Europese middelen 
beheren in de ultraperifere gebieden, zodat 
goede praktijken worden gedeeld en de 
cohesiefondsen optimaal worden benut;

9. beveelt aan de verschillende 
platformen voor uitwisselingen tussen 
autoriteiten beter te gebruiken en stelt voor 
een “Erasmus” in het leven te roepen voor 
de autoriteiten die de Europese middelen 
beheren in de ultraperifere gebieden, zodat 
goede praktijken en voorbeelden worden 
gedeeld en de cohesiefondsen optimaal 
worden benut;

Or. en

Amendement 37
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt de belangrijke rol van 
de website1 bis met statistische gegevens 
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over de ultraperifere gebieden (Eurostat), 
die tot stand is gekomen in samenwerking 
met de statistische diensten van Portugal, 
Spanje, Frankrijk en de respectieve 
ultraperifere gebieden; betreurt echter dat 
deze website nog geen gegevens bevat over 
de diverse sectoren uit de blauwe 
economie van de ultraperifere gebieden, 
met name de visserij, gezien de 
belangrijke rol van deze activiteit voor de 
economische structuur van deze gebieden;    
betreurt eveneens dat er geen gegevens 
beschikbaar zijn over Sint Maarten, 
waardoor het onmogelijk is tot volledige 
en vergelijkbare analyses te komen van 
alle ultraperifere gebieden; spoort de 
Europese Commissie en met name 
Eurostat ertoe aan betrouwbare, 
geaggregeerde en actuele gegevens te 
verzamelen over alle ultraperifere 
gebieden, die het mogelijk maken 
sectorale analyses uit te voeren en de 
effecten van de uitvoering van Europees 
beleid in de ultraperifere gebieden te 
beoordelen;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#
?vis=outermost.population⟨=en 

Or. pt

Amendement 38
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt dat de ultraperifere gebieden 
ten volle worden betrokken bij de 
besprekingen in het kader van de 
Conferentie over de toekomst van Europa, 
met name via de Conferentie van 
voorzitters van de ultraperifere gebieden, 

10. vraagt de ultraperifere gebieden ten 
volle te betrekken bij de besprekingen in 
het kader van de Conferentie over de 
toekomst van Europa en bij de 
ontwikkeling van toekomstig Europees 
beleid, met name via de Conferentie van 



AM\1232670NL.docx 21/102 PE693.637v01-00

NL

teneinde de conferentie te verrijken met de 
visie van de ultraperifere gebieden;

voorzitters van de ultraperifere gebieden, 
teneinde de conferentie te verrijken met de 
visie van de ultraperifere gebieden en met 
het oog op de daadwerkelijke toepassing 
van artikel 349 VWEU;

Or. en

Amendement 39
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt dat de ultraperifere gebieden 
ten volle worden betrokken bij de 
besprekingen in het kader van de 
Conferentie over de toekomst van Europa, 
met name via de Conferentie van 
voorzitters van de ultraperifere gebieden, 
teneinde de conferentie te verrijken met de 
visie van de ultraperifere gebieden;

10. vraagt dat de ultraperifere gebieden 
ten volle worden betrokken bij de 
besprekingen in het kader van de 
Conferentie over de toekomst van Europa, 
met name via de Conferentie van 
voorzitters van de ultraperifere gebieden, 
teneinde de conferentie te verrijken met 
een geopolitieke visie;

Or. fr

Amendement 40
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie op om mee te 
werken aan een nieuwe strategie voor de 
ultraperifere gebieden die gestoeld is op 
respect voor de specifieke eigenschappen, 
consolidering van de verworvenheden, 
optimalisering van de bestaande 
regelingen, innovatie en opwaardering van 
de ultraperifere gebieden als 
“oplossingsgebieden”;

11. roept de Commissie op om mee te 
werken aan een nieuwe strategie voor de 
ultraperifere gebieden die gestoeld is op 
respect voor de specifieke eigenschappen, 
consolidering van de verworvenheden, 
optimalisering van de bestaande 
regelingen, innovatie en opwaardering van 
de ultraperifere gebieden als 
“oplossingsgebieden”; benadrukt dat de 
voornaamste belanghebbenden, met 
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inbegrip van nationale, regionale en 
lokale overheden, economische en sociale 
actoren, het maatschappelijk middenveld, 
de academische wereld en niet-
gouvernementele organisaties, moeten 
worden betrokken bij de ontwikkeling van 
deze strategie;

Or. pt

Amendement 41
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie op om mee te 
werken aan een nieuwe strategie voor de 
ultraperifere gebieden die gestoeld is op 
respect voor de specifieke eigenschappen, 
consolidering van de verworvenheden, 
optimalisering van de bestaande 
regelingen, innovatie en opwaardering van 
de ultraperifere gebieden als 
“oplossingsgebieden”;

11. roept de Commissie op om mee te 
werken aan een nieuwe strategie voor de 
ultraperifere gebieden die gestoeld is op 
respect voor de specifieke eigenschappen, 
consolidering van de verworvenheden, 
optimalisering van de bestaande 
regelingen, innovatie en opwaardering van 
de ultraperifere gebieden als 
“oplossingsgebieden”, en die 
tegemoetkomt aan de punten van zorg en 
aan de door het Europees Parlement 
gedane aanbevelingen; beveelt aan dat er 
in samenspraak met regionale en lokale 
autoriteiten een actieplan wordt opgesteld 
voor dit nieuwe strategische 
partnerschap;

Or. pt

Amendement 42
Cristina Maestre Martín De Almagro, Juan Fernando López Aguilar, Mónica Silvana 
González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie op om mee te 
werken aan een nieuwe strategie voor de 
ultraperifere gebieden die gestoeld is op 
respect voor de specifieke eigenschappen, 
consolidering van de verworvenheden, 
optimalisering van de bestaande 
regelingen, innovatie en opwaardering van 
de ultraperifere gebieden als 
“oplossingsgebieden”;

11. roept de Commissie op om, samen 
met de ultraperifere gebieden, mee te 
werken aan een nieuwe strategie voor de 
ultraperifere gebieden die gestoeld is op 
respect voor de specifieke eigenschappen, 
consolidering van de verworvenheden, 
optimalisering van de bestaande 
regelingen, innovatie en opwaardering van 
de ultraperifere gebieden als 
“oplossingsgebieden”;

Or. es

Amendement 43
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de dialogen met de 
burgers van fundamenteel belang zijn om 
nabijheid te creëren en bruggen te 
bouwen tussen de ultraperifere gebieden 
en de besluitvormende belanghebbenden 
in de Europese Unie; verzoekt de 
Commissie in dit verband de dialogen te 
intensiveren, met name met de 
ultraperifere gebieden;

Or. en

Amendement 44
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de ultraperifere 
gebieden gebruikt kunnen worden voor de 
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uitvoering van proefprojecten, met name 
op het gebied van onderzoek, toerisme, 
gezondheid, duurzaamheid, milieu, 
biodiversiteit, energie, cultuur en 
werkgelegenheid;

Or. pt

Amendement 45
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Investeren in de strijd om meer 
werkgelegenheid, het territoriaal potentieel 
benutten en inzetten op de jeugd

Investeren in de strijd om fatsoenlijk werk 
en sociale bescherming, het territoriaal 
potentieel benutten en inzetten op de jeugd

Or. en

Amendement 46
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Investeren in de strijd om meer 
werkgelegenheid, het territoriaal potentieel 
benutten en inzetten op de jeugd

Investeren in werkgelegenheid, het 
territoriaal potentieel benutten en inzetten 
op de jeugd

Or. pt

Amendement 47
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Kopje 5
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Ontwerpresolutie Amendement

Investeren in de strijd om meer 
werkgelegenheid, het territoriaal potentieel 
benutten en inzetten op de jeugd

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pt

Amendement 48
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is er zich van bewust dat de 
ultraperifere gebieden de Unie kansen 
bieden in het licht van de 
sociaaleconomische en klimaatuitdagingen, 
maar dat deze dynamiek vereist dat de 
achterstanden als gevolg van de structurele 
handicaps sneller worden ingehaald;

12. is er zich van bewust dat de 
ultraperifere gebieden de Unie kansen 
bieden in het licht van de 
sociaaleconomische en klimaatuitdagingen, 
maar dat deze dynamiek vereist dat de 
achterstanden als gevolg van de structurele 
handicaps sneller worden ingehaald en dat 
de middelen ter compensatie van 
structurele handicaps in verband met de 
afgelegen ligging en het insulaire 
karakter, die van essentieel belang zijn 
voor een volledige en eerlijke integratie 
van de ultraperifere gebieden in de 
Europese ruimte, worden geconsolideerd 
en afgebakend;

Or. fr

Amendement 49
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt het belang van de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten, waaronder de bijdrage 
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ervan aan het wegnemen van 
ongelijkheden en aan het bevorderen van 
gendergelijkheid en 
gendermainstreaming, de Europese Green 
Deal, de eerbiediging van het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen” in de zin 
van artikel 17 van Verordening (EU) 
2020/852 (de taxonomieverordening) en 
de bijdrage tot de milieudoelstellingen van 
de Unie overeenkomstig de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 50
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op te investeren in de ultraperifere 
gebieden, van de bestrijding van armoede 
en werkloosheid een prioriteit te maken in 
het kader van Europese solidariteit en 
tegelijkertijd te investeren in de op 
innovatie en omschakeling gerichte 
werkterreinen van de toekomst;

13. roept de Commissie, de lidstaten en 
de ultraperifere gebieden op van de 
bestrijding van armoede en werkloosheid 
de prioriteit te maken in het kader van 
Europese solidariteit en tegelijkertijd te 
investeren in opleiding en onderwijs en in 
toekomstige projecten die gericht zijn op 
innovatie, omscholing en diversificatie;

Or. en

Amendement 51
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op te investeren in de ultraperifere 
gebieden, van de bestrijding van armoede 

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op te investeren in de ultraperifere 
gebieden, van de bestrijding van armoede 
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en werkloosheid een prioriteit te maken in 
het kader van Europese solidariteit en 
tegelijkertijd te investeren in de op 
innovatie en omschakeling gerichte 
werkterreinen van de toekomst;

en werkloosheid de prioriteit te maken in 
het kader van Europese solidariteit en 
tegelijkertijd te investeren in toekomstige 
projecten die gericht zijn op de 
duurzaamheid van sociale innovatie, 
groene banen en omscholing;

Or. en

Amendement 52
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op te investeren in de ultraperifere 
gebieden, van de bestrijding van armoede 
en werkloosheid een prioriteit te maken in 
het kader van Europese solidariteit en 
tegelijkertijd te investeren in de op 
innovatie en omschakeling gerichte 
werkterreinen van de toekomst;

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op te investeren in de ultraperifere 
gebieden, van de bestrijding van armoede, 
sociale uitsluiting en werkloosheid een 
prioriteit te maken in het kader van 
Europese solidariteit en tegelijkertijd te 
investeren in de op innovatie en 
omschakeling gerichte werkterreinen van 
de toekomst;

Or. pt

Amendement 53
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst er nogmaals op dat in de 
ultraperifere gebieden de kracht van de 
jeugd een grote, vaak onderbenutte troef is 
die een prioritaire as zou moeten zijn voor 
de ontwikkeling van concrete oplossingen, 
waarbij massaal Europese middelen 
worden uitgetrokken voor onderwijs, 
opleiding en begeleiding van jongeren;

14. wijst er nogmaals op dat in de 
ultraperifere gebieden de kracht van de 
jeugd een grote, vaak onderbenutte troef is 
die een prioritaire as zou moeten zijn voor 
de ontwikkeling van concrete oplossingen, 
waarbij massaal Europese middelen 
worden uitgetrokken voor onderwijs, 
opleiding en begeleiding van jongeren, en 
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dat het daarom belangrijk is mobiliteit en 
uitwisseling in de ultraperifere gebieden 
binnen het Erasmus +-programma 
optimaal te ondersteunen en hier meer 
middelen voor uit te trekken, ook binnen 
de DiscoverEU-initiatieven;

Or. pt

Amendement 54
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst er nogmaals op dat in de 
ultraperifere gebieden de kracht van de 
jeugd een grote, vaak onderbenutte troef is 
die een prioritaire as zou moeten zijn voor 
de ontwikkeling van concrete oplossingen, 
waarbij massaal Europese middelen 
worden uitgetrokken voor onderwijs, 
opleiding en begeleiding van jongeren;

14. wijst er nogmaals op dat in de 
ultraperifere gebieden de kracht van de 
jeugd een grote, vaak onderbenutte troef is 
die een prioritaire as zou moeten zijn voor 
de ontwikkeling van concrete oplossingen, 
waarbij massaal Europese middelen 
moeten worden uitgetrokken voor 
onderwijs, opleiding en begeleiding van 
jongeren, personen met een beperking en 
andere kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 55
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst er nogmaals op dat in de 
ultraperifere gebieden de kracht van de 
jeugd een grote, vaak onderbenutte troef is 
die een prioritaire as zou moeten zijn voor 
de ontwikkeling van concrete oplossingen, 
waarbij massaal Europese middelen 
worden uitgetrokken voor onderwijs, 

14. wijst er nogmaals op dat in de 
ultraperifere gebieden de kracht van de 
jeugd een grote, vaak onderbenutte troef is 
die een prioritaire as zou moeten zijn voor 
de ontwikkeling van concrete oplossingen, 
waarbij massaal Europese middelen 
worden uitgetrokken voor onderwijs, 
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opleiding en begeleiding van jongeren; opleiding, fatsoenlijk werk, huisvesting en 
begeleiding van jongeren;

Or. pt

Amendement 56
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst er gezien de 
jeugdwerkloosheid in de ultraperifere 
gebieden op dat het noodzakelijk is 
specifieke maatregelen in te stellen voor 
steun aan en opleiding van jongeren in 
die gebieden, met name via het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; is in 
dit verband ingenomen met de 
totstandbrenging van een aanvullende 
toewijzing voor ultraperifere gebieden in 
het kader van het ESF+ voor 2021-2027 
en verzoekt de betrokken gebieden deze 
nieuwe financieringsbron aan te wenden 
om de inzetbaarheid, mobiliteit en 
opleiding in de ultraperifere gebieden te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 57
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt aan op ondersteuning van 
de werkgelegenheid voor jongeren in de 
ultraperifere gebieden door samen met de 
particuliere sector, universiteiten en 
lokale overheden een digitaal 



PE693.637v01-00 30/102 AM\1232670NL.docx

NL

éénloketsysteem op te zetten om het 
zoeken naar een eerste baan en de 
oprichting of overname van bedrijven in 
de ultraperifere gebieden te 
ondersteunen;

Or. fr

Amendement 58
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie een 
voorbereidende actie te creëren met het 
oog op de ontwikkeling van een Erasmus+ 
dat voorziet in mobiliteit met derde landen 
binnen de geografische, culturele en 
historische ruimte van ieder ultraperifeer 
gebied;

Or. pt

Amendement 59
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. onderstreept dat prioriteit moet 
worden gegeven aan investeringen in alle 
onderwijsniveaus en een leven lang leren 
in de ultraperifere gebieden om 
schooluitval tegen te gaan en de effecten 
van deze tendens in de ultraperifere 
gebieden ongedaan te maken;  verzoekt de 
Europese Commissie onderwijs te 
benaderen als de sleutel tot de 
ontwikkeling van afgelegen regio’s zoals 
de ultraperifere gebieden, door regionale 



AM\1232670NL.docx 31/102 PE693.637v01-00

NL

en lokale autoriteiten te helpen bij het 
uitstippelen van overheidsbeleid dat 
jongeren stimuleert en aantrekkelijke 
kansen biedt op het vlak van onderwijs, 
opleiding, bijscholing en omscholing, op 
lokaal en regionaal niveau, met inbegrip 
van digitale vaardigheden, via 
contactonderwijs of afstandsonderwijs, 
zodat zij hun studie in deze gebieden 
kunnen voortzetten en daar 
dientengevolge kunnen blijven;

Or. pt

Amendement 60
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. moedigt de beschikbaarstelling van 
Europese middelen aan om in de 
geografische zones van de ultraperifere 
gebieden “excellentiecampussen” tot 
stand te brengen door de interconnectie 
tussen scholen, universiteiten en 
opleidingscentra in die gebieden te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 61
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook de 

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van alle productiebedrijven in 
de ultraperifere gebieden, ongeacht hun 
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toeristische, ambachtelijke en digitale 
sector en de bouwsector;

omvang, de toeristische, ambachtelijke, 
industriële en digitale sector en de 
bouwsector alsook zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen;

Or. fr

Amendement 62
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook de 
toeristische, ambachtelijke en digitale 
sector en de bouwsector; 

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen in alle 
activiteitensectoren, met name de 
landbouw, de industrie, de toeristische, 
ambachtelijke en digitale sector en de 
bouwsector;

Or. fr

Amendement 63
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook de 
toeristische, ambachtelijke en digitale 
sector en de bouwsector;

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
ondersteuning van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook de 
sectoren duurzaam toerisme, ambachten, 
cultuur, duurzame bouw, de sociale 
economie en de digitale sector;

Or. en
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Amendement 64
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook de 
toeristische, ambachtelijke en digitale 
sector en de bouwsector;

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
ondersteuning van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen en van de 
sectoren toerisme, ambachten, innovatie, 
de digitale sector, veerkrachtig bouwen en 
groene banen;

Or. en

Amendement 65
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook de 
toeristische, ambachtelijke en digitale 
sector en de bouwsector; 

15. benadrukt dat lokale initiatieven 
moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook 
bedrijven in de toeristische, ambachtelijke, 
industriële en digitale sector en de 
bouwsector;

Or. fr

Amendement 66
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat lokale initiatieven 15. benadrukt dat lokale initiatieven 
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moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook de 
toeristische, ambachtelijke en digitale 
sector en de bouwsector;

moeten worden gestimuleerd door de 
begeleiding van zeer kleine, kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook de 
toeristische, ambachtelijke, culturele en 
digitale sector en de bouwsector;

Or. pt

Amendement 67
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat moet worden ingezet 
op duurzaam toerisme en duurzaamheid, 
gezien de afhankelijkheid van de 
ultraperifere gebieden van deze sector, 
door steun te verlenen voor innovatieve en 
proefprojecten die de doelstellingen van 
de Europese Green Deal weerspiegelen; 
wijst erop dat de transformatie van de 
sector moet worden ondersteund via 
groenere en digitale oplossingen, en dat 
het gebruik van het natuurlijk potentieel 
van de gebieden moet worden 
aangemoedigd, evenals 
ecotoerismeprojecten, duurzaam en op 
ervaringen gebaseerd toerisme en de 
consumptie van lokale en regionale 
producten;

Or. pt

Amendement 68
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat het nieuwe 
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Erasmus+-programma de mobiliteit van 
studenten en jonge ondernemers uit de 
ultraperifere gebieden weliswaar 
stimuleert, maar dat de steunbedragen 
voor reiskosten in het kader van Erasmus 
vaak ontoereikend zijn ten opzichte van de 
echte kosten van een reis van begunstigde 
studenten uit ultraperifere gebieden naar 
het moederland; hoopt dat in de toekomst 
in het kader van het Erasmus-programma 
meer rekening zal worden gehouden met 
de gemeenschappelijke kenmerken van de 
ultraperifere gebieden, met name door 
uitwisselingen tussen ultraperifere 
gebieden te bevorderen;

Or. en

Amendement 69
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten het herstel en de groei van 
de toeristische sector in de ultraperifere 
gebieden te steunen en bij te dragen tot de 
nodige sociale, digitale en 
milieutransformatie, met bijzondere 
aandacht voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in deze sector, door 
gebruik te maken van de bestaande EU-
middelen en proefprojecten te creëren 
voor duurzame en slimme ultraperifere 
bestemmingen;

Or. pt

Amendement 70
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie



PE693.637v01-00 36/102 AM\1232670NL.docx

NL

Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. herinnert eraan dat de culturele 
diversiteit van Europa, en met name zijn 
rijke erfgoed op het gebied van regionale 
talen en culturen, een onvervangbare 
grondstof voor de culturele en creatieve 
sector is; is van mening dat de 
ultraperifere gebieden over buitengewone 
culturele rijkdom beschikken en betreurt 
dan ook dat het programma Creatief 
Europa (2021-2027) slechts benadrukt dat 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de ultraperifere gebieden, zonder 
specifieke maatregelen te treffen ter 
ondersteuning van cultuurcreatie in deze 
gebieden;

Or. en

Amendement 71
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Kopje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De volksgezondheid beschermen en de 
sociale dimensie van de ontwikkeling in 
de ultraperifere gebieden versterken

Or. pt

Amendement 72
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. verzoekt de Commissie zich 
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te buigen over de belemmeringen voor het 
verkrijgen van de milieukeur en het 
toepassingsgebied van de milieukeur uit te 
breiden tot andere toeristische diensten, in 
aanvulling op het EMAS voor toerisme, 
en mechanismen te ontwikkelen om deze 
certificeringsregelingen te ondersteunen, 
met bijzondere aandacht voor de 
ultraperifere gebieden; pleit ervoor om op 
lange termijn één Europees label voor 
duurzaam toerisme tot stand te brengen 
dat betrekking heeft op onder meer de 
aspecten kwaliteit, toegankelijkheid en 
inclusie;

Or. en

Amendement 73
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat de specifieke 
kenmerken van de ultraperifere gebieden 
ze bijzonder kwetsbaar maken voor 
bepaalde incidenten, zoals de COVID-19-
pandemie; dringt er daarom op aan lering 
te trekken uit deze pandemie en rekening 
te houden met de specifieke kenmerken 
van de ultraperifere gebieden wanneer 
gebeurtenissen van deze aard zich 
opnieuw voordoen;

Or. pt

Amendement 74
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. benadrukt de belangrijke 
rol van de sociale economie in de 
ultraperifere gebieden, die dienstdoet als 
partner van de regionale en lokale 
autoriteiten in het aanpakken van de 
beperkingen als gevolg van de afgelegen 
ligging, in het tegengaan van armoede en 
sociale uitsluiting, het scheppen van 
werkgelegenheid in deze gebieden en het 
ontwikkelen van initiatieven, in 
overeenstemming met diverse Europese 
strategieën; pleit voor erkenning van deze 
situatie op Europees niveau en voor 
rechtstreekse toegang van deze sector 
zonder winstoogmerk tot Europese 
subsidies zodat hij regio’s zoals de 
ultraperifere gebieden kan blijven helpen 
de Europese doelstellingen te bereiken;

Or. pt

Amendement 75
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Een duurzame groei bevorderen, een 
groene en blauwe economie ontplooien en 
nieuwe beroepen creëren

Duurzame en eerlijke groei bevorderen, de 
groene en blauwe economie stimuleren en 
nieuwe beroepen promoten met het oog op 
klimaatneutraliteit tegen 2050

Or. en

Amendement 76
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. moedigt de ultraperifere gebieden 
aan zich aan te sluiten bij het “Local 
2030” -netwerk en scoreborden voor 
duurzame ontwikkeling te ontwikkelen om 
hun oplossingen beter te delen;

Or. fr

Amendement 77
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Kopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Landbouw- en visserijbeleid en groene en 
blauwe economie

Landbouwbeleid en groene economie;

Or. pt

Amendement 78
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt om een versterking van de 
specifieke regelingen die in het kader van 
het GLB, via het Posei, en in het kader van 
het EFMZVA worden uitgevoerd, om de 
beoogde voedselautonomie te 
verwezenlijken en om de ultraperifere 
gebieden te begeleiden bij hun groene en 
blauwe groei;

16. vraagt om een verhoging van de 
middelen die in het kader van het GLB 
voor het Posei worden toegewezen, om de 
beoogde voedselautonomie te 
verwezenlijken en om de ultraperifere 
gebieden te begeleiden bij hun groene 
groei, aangezien het bedrag dat 
momenteel voor dit programma wordt 
uitgetrokken niet meer volstaat om in de 
lokale behoeften te voorzien noch om de 
landbouw van de ultraperifere gebieden in 
staat te stellen bij te dragen tot een groene, 
digitale en inclusieve transitie; wijst er in 
dit verband op dat de bedragen voor het 
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Posei, in tegenstelling tot andere GLB-
betalingen, niet zijn aangepast aan de 
inflatie;

Or. pt

Amendement 79
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt om een versterking van de 
specifieke regelingen die in het kader van 
het GLB, via het Posei, en in het kader van 
het EFMZVA worden uitgevoerd, om de 
beoogde voedselautonomie te 
verwezenlijken en om de ultraperifere 
gebieden te begeleiden bij hun groene en 
blauwe groei;

16. dringt aan op de verhoging van de 
financiële toewijzingen in het kader van 
het GLB, met name met betrekking tot 
Posei, en op de versterking van specifieke 
mechanismen binnen het EFMZVA, om 
de doelstelling van voedselautonomie te 
verwezenlijken en om de groene en 
blauwe groei van de ultraperifere gebieden 
te ondersteunen; herinnert eraan dat de 
bedragen in het kader van Posei niet zijn 
aangepast aan de inflatie, in tegenstelling 
tot andere betalingen in het kader van het 
GLB;

Or. en

Amendement 80
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de poging om in het 
MFK te bezuinigen in het kader van Posei 
erg betreurenswaardig is, gezien de 
positieve beoordeling van Posei door de 
Europese Commissie; herinnert eraan dat 
Posei van fundamenteel belang is voor de 
instandhouding van het platteland, de 
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bestrijding van de ontvolking van de 
ultraperifere gebieden en de bevordering 
van de economische en sociale cohesie in 
de EU;

Or. en

Amendement 81
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat de Commissie in het 
kader van de EFMZVA-verordening heeft 
toegezegd een tussentijds verslag uit te 
brengen over het hoofdstuk inzake de 
ultraperifere gebieden (hoofdstuk V) en 
na te gaan of er behoefte is aan een 
afzonderlijke verordening voor de visserij 
in de ultraperifere gebieden, vergelijkbaar 
met de Posei-verordening voor de 
landbouwsector in de ultraperifere 
gebieden; dringt aan op de invoering van 
een Posei-regeling voor de visserij met 
ingang van 2027;

Or. fr

Amendement 82
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat 
artikel 29 quinquies van het EFMZVA 
voorziet in een tussentijdse evaluatie van 
de maatregelen die zijn genomen in het 
kader van het hoofdstuk over de 
ultraperifere gebieden (hoofdstuk V bis) 
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om vooruitgang te boeken bij de invoering 
van een afzonderlijke verordening voor de 
visserijsector in de ultraperifere gebieden, 
vergelijkbaar met de Posei-verordening 
voor de landbouwsector;

Or. fr

Amendement 83
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept andermaal dat het 
belangrijk is het Elfpo-
medefinancieringspercentage voor de 
ultraperifere gebieden op 85 % te houden; 
betreurt dat het 
medefinancieringspercentage voor de 
ultraperifere gebieden naar aanleiding 
van de interinstitutionele 
onderhandelingen over de GLB-
hervorming verlaagd zou kunnen worden 
tot 80 %;

Or. pt

Amendement 84
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de diversificatie 
van de duurzame landbouwproductie in 
de ultraperifere gebieden beter moet 
worden ondersteund en dat maatregelen 
moeten worden genomen om de 
marktcrises in bepaalde sectoren op te 
lossen;
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Or. en

Amendement 85
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
de begroting van Posei door middel van de 
EU-fondsen op het huidige niveau te 
handhaven gedurende de hele periode 
2021-2027;

Or. en

Amendement 86
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. constateert dat de verdwijning van 
quota en gegarandeerde prijzen die met de 
hervorming van de gemeenschappelijke 
marktordening voor suiker van 2005 in 
gang is gezet, de rietsuikerproducenten in 
de ultraperifere gebieden schaadt; wijst op 
de noodzaak alle in het kader van 
artikel 349 VWEU ingestelde specifieke 
instrumenten een blijvend karakter te 
geven met het oog op het duurzame 
concurrentievermogen van deze sector; 
dringt aan op de invoering van een 
steunmechanisme voor 
rietsuikerproducenten in geval van 
dalende suikerprijzen op de wereldmarkt;

Or. en
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Amendement 87
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
te overwegen om een programma van 
speciaal op een afgelegen en insulair 
karakter afgestemde maatregelen (Posei) 
voor de maritieme en de visserijsector op 
te zetten, en gaandeweg ook voor andere 
sectoren zoals toerisme en vervoer, na 
volledige effectbeoordelingen en 
raadpleging van de belanghebbenden;

Or. en

Amendement 88
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. herinnert eraan dat de Commissie 
in het kader van de EFMZVA-
verordening een verklaring heeft 
bijgevoegd waarin zij zich ertoe verbindt 
de lidstaten met ultraperifere gebieden bij 
te staan bij het verbeteren van de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens die nodig zijn om te voldoen aan 
de voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor steun voor de vernieuwing 
van de vissersvloten in de ultraperifere 
gebieden;

Or. fr

Amendement 89
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt dat een meer 
geregionaliseerde en flexibele aanpak 
nodig is voor de uitvoering van de 
Europese fondsen, zoals de strategische 
plannen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
evenwel zonder dat de correcte uitvoering 
in het gedrang komt of de controles 
worden verstoord;

Or. en

Amendement 90
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
de lidstaten bij te staan bij het verbeteren 
van de verzameling van wetenschappelijke 
gegevens die nodig zijn om te voldoen aan 
de voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor steun voor de vernieuwing 
van de vissersvloten in de ultraperifere 
gebieden;

Or. fr

Amendement 91
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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16 ter. betreurt de instabiliteit en de 
vertragingen bij de onderhandelingen 
over de GLB-hervorming, met name wat 
betreft het Posei, die geleid hebben tot 
onzekerheid en wantrouwen binnen de 
landbouwsector van de ultraperifere 
gebieden;

Or. pt

Amendement 92
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. wijst op de noodzaak om de 
ultraperifere gebieden te beschermen bij 
het sluiten van visserijovereenkomsten 
met derde landen; is bezorgd over de 
gevolgen voor de visserijsector van de 
ultraperifere gebieden van het niet 
verlengen van visserijovereenkomsten met 
naburige derde landen, met name 
Madagaskar en Mauritius;

Or. fr

Amendement 93
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. betreurt dat in het 
meerjarig financieel kader (MFK) wordt 
voorgesteld de 
medefinancieringspercentages in het 
kader van het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling te verlagen 
voor de ultraperifere gebieden;
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Or. en

Amendement 94
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. herinnert eraan dat de 
visserijvloten van de ultraperifere 
gebieden in bepaalde gevallen sterke 
slijtage vertonen en een gevaar vormen 
voor de vissers en het milieu; acht het in 
dit verband noodzakelijk oplossingen te 
vinden om de veiligheid en 
arbeidsomstandigheden van de vissers te 
verbeteren, de CO2-uitstoot te 
verminderen en de opslag- en 
bewaaromstandigheden van de vangsten 
te verbeteren; benadrukt dat moet worden 
gezorgd voor de continuïteit van gezonde 
hoogwaardige eiwitten, op veilige en 
zekere wijze, met minder impact op het 
milieu en zonder vergroting van de 
vangstcapaciteit;

Or. en

Amendement 95
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst er nogmaals op dat beroepen 
die verband houden met de landbouw, de 
veeteelt, de visserij of het milieu, 
aantrekkelijker moeten worden gemaakt in 
de ultraperifere gebieden, omdat deze een 
structurele rol vervullen op economisch, 
sociaal en milieugebied;

17. wijst er nogmaals op dat beroepen 
die verband houden met de landbouw, de 
veeteelt, de visserij, de zee of het milieu, 
aantrekkelijker moeten worden gemaakt in 
de ultraperifere gebieden, met name voor 
jongeren, omdat deze beroepen een 
structurele rol vervullen op economisch, 
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sociaal en milieugebied;

Or. pt

Amendement 96
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst er nogmaals op dat beroepen 
die verband houden met de landbouw, de 
veeteelt, de visserij of het milieu, 
aantrekkelijker moeten worden gemaakt in 
de ultraperifere gebieden, omdat deze een 
structurele rol vervullen op economisch, 
sociaal en milieugebied;

17. wijst er nogmaals op dat beroepen 
die verband houden met de duurzame 
landbouw, de veeteelt, de kleinschalige 
visserij of het milieu, aantrekkelijker 
moeten worden gemaakt in de ultraperifere 
gebieden, omdat deze een structurele rol 
vervullen op economisch, sociaal en 
milieugebied;

Or. en

Amendement 97
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. doet een oproep om op basis van 
het model van het Europees 
Ruimteagentschap tussen de lidstaten met 
maritiem grondgebied een Europees 
Zeeagentschap op te richten, waarvan de 
zetel rechtmatig in Frans overzees gebied 
moet liggen; is van mening dat dit 
agentschap van intergouvernementele 
aard, waarbij ook landen buiten de 
Europese alliantie, zoals het Verenigd 
Koninkrijk, zich kunnen aansluiten, de 
volgende krachtlijnen voor strategische 
ontwikkeling moet volgen:
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-exploratie van energiehulpbronnen en 
delfstoffen: koolwaterstoffen, 
metaalknollen en zwavelhoudende 
mengsels;
- onderzoek naar mariene hernieuwbare 
energiebronnen;
- onderzoek naar biologische, dierlijke en 
plantaardige hulpbronnen;
- onderzoek naar maritiem vervoer en 
toezicht;
is van mening dat die samenwerking geen 
afbreuk mag doen aan de nationale 
soevereiniteit over de betrokken maritieme 
ruimte, noch aan de rol van de nationale 
marine op het gebied van toezicht; meent 
dat dit agentschap op termijn kan dienen 
als platform voor diepgaande 
diplomatieke samenwerking met 
betrekking tot maritieme kwesties en als 
startpunt voor commerciële projecten op 
Europese schaal;

Or. fr

Amendement 98
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de totale bedragen die worden toegekend 
voor de promotie-, bewustmakings- en 
erkenningscampagnes met betrekking tot 
de kwaliteitsregelingen van de EU te 
verhogen, met name wat betreft: (i) 
producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming (BOB), met een 
beschermde geografische aanduiding 
(BGA), erkend als gegarandeerde 
traditionele specialiteit (GTS) en met 
vrijwillige certificeringskeurmerken; (ii) 
biologische productiemethoden; (iii) 
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logo’s voor specifieke kwaliteitsvolle 
landbouwproducten van de ultraperifere 
gebieden;

Or. pt

Amendement 99
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. betreurt dat de vernieuwing van de 
ambachtelijke vloten om oude, onveilige 
en vervuilende vaartuigen te vervangen 
door moderne, energiezuinige, veiligere 
vaartuigen waarop de 
arbeidsomstandigheden beter zijn, niet in 
aanmerking komt voor subsidies uit het 
Europees Fonds voor maritieme zaken, 
visserij en aquacultuur voor de periode 
2021-2027; verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid van dergelijke financiering 
op EU-niveau te heroverwegen;

Or. en

Amendement 100
Sara Cerdas, Pedro Marques, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat het GLB een 
regionale aanpak moet bevorderen in 
strategische nationale plannen en in het 
beheer van programma’s voor 
plattelandsontwikkeling, rekening 
houdende met de specifieke kenmerken en 
landbouwmodellen van de ultraperifere 
gebieden;
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Or. pt

Amendement 101
Sara Cerdas, Pedro Marques, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. herhaalt dat men moet blijven 
investeren in de renovatie van de 
traditionele visserijvloot door EU-steun 
toe te kennen voor de bouw van nieuwe 
boten en de renovatie van oude boten, met 
het oog op de veiligheid en duurzaamheid 
van de visserij, die in deze gebieden 
voornamelijk bestaat op traditionele 
methoden berust; 

Or. pt

Amendement 102
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Kopje 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Visserijbeleid en blauwe economie;

Or. pt

Amendement 103
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. benadrukt dat het EFMZVA in het 
meerjarig financieel kader 2021-2027 
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eenvoudige, toegankelijke en niet-
bureaucratische steun moet bieden voor 
de aankoop van nieuwe voertuigen, met 
als doel om de kleinschalige visserijvloot 
te renoveren en de visserijsector in de 
ultraperifere gebieden zo aantrekkelijk te 
maken voor jongeren; wijst er andermaal 
op hoe belangrijk het is het Posei-
visserijprogramma in ere te herstellen, 
met financiering voor de specifieke 
behoeften van de ultraperifere gebieden in 
de visserijsector;

Or. pt

Amendement 104
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. meent dat de visserijsector 
in de ultraperifere gebieden moet streven 
naar complementariteit met andere 
sectoren, zoals het toerisme; herhaalt in 
dit verband dat de lidstaten en hun regio’s 
moeten zorgen voor minder bureaucratie 
omtrent visserijtoerisme; is voorts van 
oordeel dat de Europese Commissie het 
herstel van het materiële en immateriële 
erfgoed op het gebied van maritieme 
activiteiten moet steunen, waarbij de 
identiteit van de kustgemeenschappen van 
de ultraperifere gebieden wordt behouden 
en het gebruik ervan voor toeristische 
doeleinden wordt geoptimaliseerd;

Or. pt

Amendement 105
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. vraagt om een versterking 
van de specifieke GVB-regelingen in het 
kader van het EFMZVA om de beoogde 
voedselautonomie te verwezenlijken en de 
ultraperifere gebieden te begeleiden bij 
hun blauwe groei;

Or. pt

Amendement 106
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 sexies (new)

Ontwerpresolutie Amendement

17 sexies. verzoekt de Europese 
Commissie in de ultraperifere gebieden 
proefprojecten op te zetten op het gebied 
van de blauwe economie en blauwe 
geletterdheid, zodat deze gebieden een 
leiderspositie kunnen innemen op het 
gebied van het beheer van de oceanen;

Or. pt

Amendement 107
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 octies (new)

Ontwerpresolutie Amendement

17 octies. verzoekt de Europese 
Commissie om in een van de negen 
ultraperifere gebieden een centrum voor 
de bestrijding van zeeverontreiniging op te 
richten, en om de ontwikkeling van 
infrastructuur voor de  inzameling en 
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verwerking van zwerfvuil op zee in deze 
gebieden te steunen;

Or. pt

Amendement 108
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 nonies (new)

Ontwerpresolutie Amendement

17 nonies. meent dat universiteiten, 
centra voor marien onderzoek en 
zeevaartscholen in de ultraperifere 
gebieden, gezien hun kennis van de 
unieke kenmerken van deze gebieden, 
moeten deelnemen aan Europese en 
internationale onderzoeksnetwerken, met 
als doel om hun innovatiesystemen te 
verbeteren en meer “blauwe banen” te 
scheppen; dringt er bij de Commissie op 
aan zich in te spannen om deze gebieden 
uit te rusten met de middelen om hun 
ecosystemen en biodiversiteit efficiënt te 
bestuderen en er meer inzicht in te 
verkrijgen;

Or. pt

Amendement 109
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 decies (new)

Ontwerpresolutie Amendement

17 decies. verzoekt de Europese 
Commissie andermaal om zich, in 
samenspraak met nationale en regionale 
autoriteiten en belanghebbenden uit de 
sector, te beraden over een doeltreffende 
luchtvervoersoplossing voor 
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visserijproducten in de ultraperifere 
gebieden, zodat deze – gezien hun 
bederfelijkheid – de markten van 
bestemming snel kunnen bereiken;

Or. pt

Amendement 110
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Kopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Milieu, biodiversiteit, klimaat en energie Milieu, biodiversiteit, gezondheid, klimaat 
en energie

Or. fr

Amendement 111
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is tevreden dat de Green Deal 
rekening houdt met het uitzonderlijke 
potentieel van de ultraperifere gebieden;

18. is tevreden dat de Green Deal 
rekening houdt met het uitzonderlijke 
potentieel van de ultraperifere gebieden, 
maar brengt in herinnering dat, gezien de 
uitgangspositie van deze gebieden, in het 
rechtskader van de EU rekening moet 
worden gehouden met hun specifieke 
kenmerken en er waar nodig afwijkingen 
en financiële en technische stimulansen 
moeten worden toegepast;

Or. pt

Amendement 112
François Alfonsi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is tevreden dat de Green Deal 
rekening houdt met het uitzonderlijke 
potentieel van de ultraperifere gebieden;

18. is tevreden dat in het kader van de 
Green Deal rekening wordt gehouden met 
het uitzonderlijke potentieel van de 
ultraperifere gebieden, en is groot 
voorstander van de bevordering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN en van het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” in de zin van artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 (de 
taxonomieverordening);

Or. en

Amendement 113
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is tevreden dat de Green Deal 
rekening houdt met het uitzonderlijke 
potentieel van de ultraperifere gebieden;

18. is tevreden dat in het kader van de 
Green Deal en de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 rekening 
wordt gehouden met het uitzonderlijke 
potentieel van de ultraperifere gebieden en 
ook met uitdagingen zoals de stijging van 
de zeespiegel, de temperatuurstijging van 
de zee en de toenemende frequentie van 
aardbevingen en overstromingen;

Or. en

Amendement 114
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is tevreden dat de Green Deal 
rekening houdt met het uitzonderlijke 
potentieel van de ultraperifere gebieden;

18. is tevreden dat de Green Deal 
rekening houdt met het uitzonderlijke 
potentieel van de ultraperifere gebieden; 
wijst erop dat 80 % van het 
biodiversiteitspotentieel van Europa zich 
in de ultraperifere gebieden bevindt;

Or. pt

Amendement 115
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is tevreden dat de Green Deal 
rekening houdt met het uitzonderlijke 
potentieel van de ultraperifere gebieden;

18. is tevreden dat in het kader van de 
Green Deal rekening wordt gehouden met 
het uitzonderlijke potentieel van de 
ultraperifere gebieden, en herinnert aan de 
unieke strategische waarde van de 
ultraperifere gebieden vanuit het oogpunt 
van de geopolitiek van biodiversiteit;

Or. en

Amendement 116
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst er echter op dat als de “van 
boer tot bord”-strategie het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen voor de EU 
verder beperkt, rekening moet worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de tropische en subtropische cultuur 
in de ultraperifere gebieden en de toegang 
tot de EU-markt moet worden beperkt 
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voor producten die niet aan de EU-
normen voldoen, zoals bananen uit derde 
landen die op grote schaal gebruikmaken 
van in de EU verboden 
gewasbeschermingsmiddelen;

Or. en

Amendement 117
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt dat de uitvoering van de 
biodiversiteitsstrategie in de ultraperifere 
gebieden geen belemmering mag vormen 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
sectoren landbouw, visserij en 
aquacultuur in deze gebieden;

Or. en

Amendement 118
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt de opkomst aan van 
nieuwe milieugerelateerde beroepen, 
alsook de ondersteuning van actoren op het 
terrein die zich inzetten voor de 
bescherming van de biodiversiteit, met 
name de verenigingen;

19. moedigt de opkomst aan van 
nieuwe milieugerelateerde beroepen, 
alsook de ondersteuning van actoren op het 
terrein die zich inzetten voor de 
bescherming van de biodiversiteit en het 
milieu, met name verenigingen en ngo’s, 
en pleit in dit verband voor versterking 
van het partnerschapsbeginsel;

Or. en
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Amendement 119
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt de opkomst aan van 
nieuwe milieugerelateerde beroepen, 
alsook de ondersteuning van actoren op het 
terrein die zich inzetten voor de 
bescherming van de biodiversiteit, met 
name de verenigingen;

19. moedigt de opkomst aan van 
nieuwe milieugerelateerde beroepen, 
alsook de ondersteuning van actoren op het 
terrein die zich inzetten voor de 
bescherming van de biodiversiteit, met 
name gouvernementele en niet-
gouvernementele organisaties;

Or. pt

Amendement 120
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt de opkomst aan van 
nieuwe milieugerelateerde beroepen, 
alsook de ondersteuning van actoren op 
het terrein die zich inzetten voor de 
bescherming van de biodiversiteit, met 
name de verenigingen;

19. moedigt de opkomst aan van 
nieuwe milieugerelateerde beroepen, 
alsook de ondersteuning van de 
bescherming van de biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 121
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat de ultraperifere 
gebieden vanwege hun uitzonderlijke 
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biodiversiteit bijzonder gevoelig zijn voor 
de gevolgen van de klimaatverandering, 
waardoor het noodzakelijk is specifieke 
maatregelen te nemen; betreurt dat de 
voorbereidende BEST-actie in het MFK 
2021-2027 niet permanent is geworden en 
dringt aan op de instelling van een 
duurzaam mechanisme voor de 
financiering van projecten op het gebied 
van biodiversiteit, de versterking van 
ecosysteemdiensten en de aanpassing aan 
de klimaatverandering in de Europese 
overzeese gebieden;

Or. en

Amendement 122
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat programma’s voor 
plattelandsontwikkeling moeten worden 
behouden, met maatregelen die erop 
gericht zijn de biodiversiteit in de land- en 
bosbouw te herstellen, in stand te houden 
en te verbeteren, om de ontwikkeling in 
plattelandsgebieden te bevorderen;

Or. pt

Amendement 123
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie en de 
betrokken lidstaten om in de ultraperifere 
gebieden doelstellingen op het gebied van 
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natuurbescherming en -herstel te 
bevorderen en actief te ondersteunen die 
ten minste gelijkwaardig zijn aan die 
welke voor de EU als geheel zijn 
vastgesteld tegen 2030; dringt voorts aan 
op de oprichting van een natuurnetwerk 
doorheen de ultraperifere gebieden;

Or. en

Amendement 124
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst erop dat ultraperifere 
gebieden bijzonder kwetsbaar zijn voor 
ernstige weersverschijnselen die verband 
houden met klimaatverandering en die, 
wanneer zij zich voordoen, belangrijke 
sectoren in deze gebieden, zoals vervoer, 
toerisme, de landbouw en visserij, kunnen 
verstoren; benadrukt dat er op alle 
niveaus en op verschillende 
beleidsterreinen duurzame en 
gecoördineerde maatregelen nodig zijn 
om investeringen te kanaliseren naar de 
vergroting van het aanpassingsvermogen 
en de weerbaarheid en naar de 
voorkoming van en voorbereiding op deze 
verschijnselen;

Or. pt

Amendement 125
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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20 bis. is ingenomen met het feit dat het 
BEST-initiatief deel uitmaakt van het 
LIFE-programma; dringt aan op een 
jaarlijkse toewijzing van ten minste 
8 miljoen EUR voor het BEST-initiatief 
om gebieden te ondersteunen bij de 
tenuitvoerlegging van de nieuwe 
Europese biodiversiteitsstrategie, die 
vereist dat ten minste 30 % van de land- 
en zeegebieden bescherming geniet;

Or. fr

Amendement 126
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. dringt erop aan dat het BEST-
initiatief wordt overgenomen in het EU-
gezondheidsprogramma, met specifieke 
financiële middelen voor de ultraperifere 
gebieden om met name de 
werkzaamheden op het gebied van 
geneeskrachtige planten te ondersteunen;

Or. fr

Amendement 127
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. stelt voor een 
onderzoekscentrum op te richten dat zich 
bezighoudt met tropische infectieziekten 
en ziekten die veel voorkomen in de 
ultraperifere gebieden, zoals diabetes, 
obesitas en bepaalde vormen van kanker, 
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en de nodige middelen ter beschikking te 
stellen om de achterstand in de 
gezondheidszorg in de ultraperifere 
gebieden weg te werken;

Or. fr

Amendement 128
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. bevestigt nogmaals dat het de 
bedoeling is dat de ultraperifere gebieden 
zelfvoorzienend worden op energiegebied 
en spreekt zijn volledige steun uit voor de 
doelstelling van 100 % hernieuwbare 
energie in de ultraperifere gebieden, 
overeenkomstig de Europese verbintenis 
om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn;

21. bevestigt nogmaals dat het de 
bedoeling is dat de ultraperifere gebieden 
zelfvoorzienend worden op energiegebied 
en spreekt zijn volledige steun uit voor de 
doelstelling van 100 % hernieuwbare 
energie in de ultraperifere gebieden, 
overeenkomstig de Europese verbintenis 
om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn; 
pleit voor steun ter verbetering van de 
energie-efficiëntie van woningen in de 
ultraperifere gebieden, rekening 
houdende met hun specifieke kenmerken 
en de beperkingen wat betreft de toegang 
tot gecertificeerd materiaal hiervoor;

Or. pt

Amendement 129
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. bevestigt nogmaals dat het de 
bedoeling is dat de ultraperifere gebieden 
zelfvoorzienend worden op energiegebied 
en spreekt zijn volledige steun uit voor de 
doelstelling van 100 % hernieuwbare 

21. bevestigt nogmaals dat het de 
bedoeling is dat de ultraperifere gebieden 
zelfvoorzienend worden op energiegebied 
en spreekt zijn volledige steun uit voor de 
doelstelling van 100 % hernieuwbare 
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energie in de ultraperifere gebieden, 
overeenkomstig de Europese verbintenis 
om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn;

energie in de ultraperifere gebieden, 
overeenkomstig de Europese verbintenis 
om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, de 
klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen 
en tegen 2050 een koolstofvrij 
gebouwenbestand te verwezenlijken; 
benadrukt in dit verband het belang van 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
en React-EU, die voorzien in specifieke 
financiering voor de ultraperifere 
gebieden;

Or. en

Amendement 130
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. bevestigt nogmaals dat het de 
bedoeling is dat de ultraperifere gebieden 
zelfvoorzienend worden op energiegebied 
en spreekt zijn volledige steun uit voor de 
doelstelling van 100 % hernieuwbare 
energie in de ultraperifere gebieden, 
overeenkomstig de Europese verbintenis 
om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn;

21. spreekt zijn volledige steun uit voor 
de doelstelling om tegen 2050 
koolstofneutraliteit te bereiken in de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig de 
Europese verbintenis;

Or. fr

Amendement 131
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. bevestigt nogmaals dat het de 
bedoeling is dat de ultraperifere gebieden 
zelfvoorzienend worden op energiegebied 
en spreekt zijn volledige steun uit voor de 

21. bevestigt nogmaals dat het de 
bedoeling is dat de ultraperifere gebieden 
zelfvoorzienend worden op energiegebied 
en spreekt zijn volledige steun uit voor de 
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doelstelling van 100 % hernieuwbare 
energie in de ultraperifere gebieden, 
overeenkomstig de Europese verbintenis 
om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn;

doelstelling van 100 % hernieuwbare 
energie door fossiele brandstoffen in de 
ultraperifere gebieden geleidelijk af te 
schaffen, overeenkomstig de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
verbintenis om uiterlijk in 2050 
koolstofneutraal te zijn;

Or. en

Amendement 132
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst erop dat de 
herstelinspanningen van de EU gericht 
zijn op het concept van duurzaamheid, 
zoals wordt benadrukt in de Europese 
Green Deal, en dat de blauwe economie 
kan bijdragen aan de overgang naar 
schonere energie, met name door op 
redelijke en duurzame wijze het groeiende 
potentieel van hernieuwbare energie op 
volle zee te verkennen;

Or. en

Amendement 133
Nora Mebarek, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt voor een impactstudie uit te 
voeren over de toepassingsmogelijkheden 
van Natura 2000 voor de Franse 
ultraperifere gebieden, teneinde de meest 
geschikte instrumenten ter bescherming 
van de biodiversiteit en het milieu in die 
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gebieden vast te stellen;

Or. en

Amendement 134
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. brengt in herinnering dat de 
ultraperifere gebieden zijn blootgesteld 
aan door klimaatverandering 
veroorzaakte ongunstige 
weersverschijnselen; onderstreept in dit 
verband dat de gevolgen van erosie en van 
extreme natuurverschijnselen moeten 
worden beperkt via het Uniemechanisme 
voor civiele bescherming;

Or. pt

Amendement 135
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie meer 
rekening te houden met de specifieke 
klimatologische omstandigheden van de 
ultraperifere gebieden, waaronder 
Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Frans-
Guyana, Réunion en Saint-Martin;

Or. fr

Amendement 136
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om in het kader van het programma 
Horizon Europa op te roepen tot het 
indienen van projectvoorstellen voor de 
ultraperifere gebieden, in het verlengde 
van de verwezenlijkingen van het 
programma Horizon 2020;

Or. pt

Amendement 137
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. wijst erop dat het vertrek van 
jongeren uit de meest afgelegen delen van 
de ultraperifere gebieden het potentieel 
van de bestaande biodiversiteit en het 
bosbeheer op het spel zet, en leidt tot een 
verhoogd risico op bosbranden vanwege 
het gebrek aan beheer van deze 
hulpbronnen en de groei van invasieve 
plantensoorten; dringt aan op 
mechanismen om ons milieu te 
beschermen door ontvolking tegen te 
gaan, meer inwoners in dergelijke 
plekken aan te trekken en te behouden, en 
activiteiten op het gebied van duurzame 
landbouw en de natuur te stimuleren;

Or. pt

Amendement 138
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas



PE693.637v01-00 68/102 AM\1232670NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. benadrukt dat de blauwe economie 
een cruciale rol speelt in de ultraperifere 
gebieden en hun gemeenschappen, en kan 
bijdragen tot het verzachten van de 
gevolgen van de klimaatverandering, het 
bevorderen van natuurlijke oplossingen 
en het verbeteren van het gebruik van 
maritieme en aquatische hulpbronnen;

Or. en

Amendement 139
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. dringt erop aan dat alles in het 
werk wordt gesteld om de 
elektriciteitsinterconnectie van kleine 
eilanden mogelijk te maken en 
fotovoltaïsche oplossingen aan te 
moedigen zodat zij zich naar behoren 
kunnen ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 140
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. waarschuwt de Commissie 
dat beter rekening moet worden gehouden 
met de gezondheidsrampen die zich 
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voordoen in de Franse ultraperifere 
gebieden volgens de Europese definitie, te 
weten Martinique, Guadeloupe, Réunion, 
Mayotte, Frans-Guyana en Saint-Martin;
dringt erop aan dat zo snel mogelijk de 
nodige financiële middelen ter 
beschikking worden gesteld om deze 
cruciale kwestie voor de inwoners van 
deze departementen, regio’s en 
gemeenschappen aan te pakken en met 
name:
- de plaag van sargassowieren te 
bestrijden die met name het ecosysteem 
van Guadeloupe verwoest;
- de gevolgen van de verontreiniging van 
de bodem en ondergrond, waterlopen en 
oevers van Guadeloupe en Martinique 
met chloordecon, een uiterst 
kankerverwekkende stof, tegen te gaan;
- ervoor te zorgen dat iedereen in 
Guadeloupe, Martinique en Mayotte 
voortdurend toegang heeft tot drinkwater;

Or. fr

Amendement 141
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. eist dat de ultraperifere gebieden 
degelijk worden begeleid, teneinde een 
nieuw duurzaam economisch model te 
stimuleren door middel van structurele 
initiatieven voor de ontwikkeling van de 
circulaire economie;

22. eist dat de ultraperifere gebieden 
degelijk worden begeleid, teneinde een 
nieuw duurzaam economisch model te 
stimuleren door middel van structurele 
initiatieven voor de ontwikkeling van de 
circulaire economie, en beklemtoont 
vooral dat dit model niet in het gedrang 
mag komen door ongeschikte regelgeving;

Or. fr
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Amendement 142
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. eist dat de ultraperifere gebieden 
degelijk worden begeleid, teneinde een 
nieuw duurzaam economisch model te 
stimuleren door middel van structurele 
initiatieven voor de ontwikkeling van de 
circulaire economie;

22. eist dat de ultraperifere gebieden 
krachtig worden ondersteund, teneinde een 
nieuw duurzaam economisch model te 
stimuleren door middel van structurele 
initiatieven voor de ontwikkeling van de 
circulaire economie en de bevordering van 
groene banen;

Or. en

Amendement 143
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. eist dat de ultraperifere gebieden 
degelijk worden begeleid, teneinde een 
nieuw duurzaam economisch model te 
stimuleren door middel van structurele 
initiatieven voor de ontwikkeling van de 
circulaire economie;

22. verzoekt de Europese Commissie 
de ultraperifere gebieden krachtig te 
ondersteunen teneinde een nieuw 
duurzaam economisch model te stimuleren 
door middel van structurele initiatieven 
voor de ontwikkeling van de circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 144
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. stipt aan dat de ultraperifere 
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gebieden een belangrijk onderdeel van de 
exclusieve economische zone (EEZ) en de 
enorme reserves aan natuurlijke 
hulpbronnen van de EU vormen, dat zij 
een strategische troef zijn en belangrijke 
economische kansen bieden; benadrukt 
dat de ultraperifere gebieden vanwege 
hun insulaire karakter meer dan enige 
andere continentale regio in Europa te 
lijden hebben onder mariene vervuiling, 
wat van invloed is op hun ecologische en 
economische ontwikkeling; dringt aan op 
steun voor de ontwikkeling van 
hydrobiologisch afbreekbare materialen, 
waardoor toekomstperspectieven worden 
geboden op het gebied van de blauwe 
economie en gezonde ecosystemen;

Or. fr

Amendement 145
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat de circulaire 
economie, nulverontreiniging, energie-
efficiëntie en de instandhouding van de 
biodiversiteit  leidende beginselen moeten 
zijn van deze strategie, en moeten leiden 
tot duurzamere gebruiken die gunstig zijn 
voor de cohesie, de instandhouding van 
gebieden, ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

Or. pt

Amendement 146
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt aan op de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor de 
vermindering en nuttige toepassing van 
afval in de ultraperifere gebieden;

Or. fr

Amendement 147
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. benadrukt dat er passende 
maatregelen moeten worden uitgewerkt 
voor de beheersing van de overbrenging 
van afvalstoffen naar en uit ultraperifere 
gebieden, en dat steun moet worden 
verleend voor investeringen in de 
infrastructuur met het oog op de 
bevordering van de overgang naar een 
circulaire economie, gezien de 
complexiteit en de hoge kosten van het 
afvalbeheer in de ultraperifere gebieden;

Or. pt

Amendement 148
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. vraagt dat er macroregionale 
strategieën voor de ultraperifere gebieden 
worden uitgewerkt;

23. vraagt dat er macroregionale 
strategieën voor de ultraperifere gebieden 
worden uitgewerkt en bevorderd; is 
bovendien van mening dat Europa ter 
bevordering van haar democratische en 
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milieudoelstellingen en -normen op de 
ultraperifere gebieden en hun 
samenwerking met de buurlanden moet 
rekenen;

Or. en

Amendement 149
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. vraagt dat er macroregionale 
strategieën voor de ultraperifere gebieden 
worden uitgewerkt;

23. verzoekt de Commissie 
macroregionale strategieën voor de 
ultraperifere gebieden uit te werken; 
herinnert eraan dat de ultraperifere 
gebieden een uniek potentieel en 
onderscheidende kenmerken hebben die 
de EU als geheel ten goede kunnen 
komen;

Or. en

Amendement 150
Cristina Maestre Martín De Almagro, Juan Fernando López Aguilar, Mónica Silvana 
González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. vraagt dat er macroregionale 
strategieën voor de ultraperifere gebieden 
worden uitgewerkt;

23. verzoekt de Commissie in de 
macroregionale strategie voor het 
Atlantisch gebied rekening te houden met 
de ultraperifere gebieden door er 
onderwerpen in op te nemen die hen meer 
aanbelangen;

Or. es



PE693.637v01-00 74/102 AM\1232670NL.docx

NL

Amendement 151
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt de noodzaak om de 
ontwikkeling van 
samenwerkingsprojecten tussen de 
verschillende ultraperifere gebieden van 
de EU te versterken, stimuleren en 
bevorderen, met het oog op de ontplooiing 
van hun geostrategische en geo-
economische situatie en de uitwisseling 
van optimale werkwijzen;

Or. pt

Amendement 152
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is ingenomen met het voorstel van 
het programma Digitaal Europa, dat 
beoogt bij te dragen tot meer 
connectiviteit en betere digitale 
vaardigheden in de ultraperifere 
gebieden, maar herinnert eraan dat de 
specifieke kenmerken van de markt van 
elk ultraperifeer gebied moeten worden 
vastgelegd;

Or. en

Amendement 153
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat de economieën van 
de ultraperifere gebieden moeten worden 
beschermd tegen agressieve 
handelspraktijken, zoals dumpingmarkten 
en misbruik van monopolieposities;

24. benadrukt dat de lokale markten 
van de ultraperifere gebieden moeten 
worden beschermd tegen agressieve 
handelspraktijken, zoals dumpingmarkten 
en misbruik van machtsposities;

Or. fr

Amendement 154
Cristina Maestre Martín De Almagro, Juan Fernando López Aguilar, Mónica Silvana 
González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) is ingenomen met de aanpassing 
van de Europese staatssteunwetgeving 
aan de COVID-19-crisis; verzoekt de 
Commissie na te gaan of sommige van 
deze uitzonderlijke maatregelen voor de 
ultraperifere gebieden permanent moeten 
worden gehandhaafd, samen met de 
handhaving van de maatregelen die voor 
deze gebieden reeds in de algemene 
groepsvrijstellingsverordening zijn 
opgenomen;

Or. es

Amendement 155
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
bij de uitvoering van haar 
mededingingsbeleid terdege rekening te 
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houden met de specifieke kenmerken van 
de ultraperifere gebieden, en met name 
hun afgelegen ligging ten opzichte van 
het Europese vasteland en de geringe 
omvang van hun markten;

Or. fr

Amendement 156
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt om de invoering van een 
specifiek statuut voor de ondernemingen in 
de ultraperifere gebieden om zo hun 
concurrentievermogen te verhogen, met 
name in hun regio;

25. vraagt om de invoering van een 
specifiek belastingstatuut voor de 
ondernemingen in de ultraperifere 
gebieden om zo hun concurrentievermogen 
te verhogen, met name in hun regio;

Or. fr

Amendement 157
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie zich bij de 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen en de AGVV (algemene 
groepsvrijstellingsverordening) verder te 
baseren op artikel 107, lid 3, punt a), en 
artikel 349 VWEU om bij te dragen tot de 
economische en sociale ontwikkeling van 
de ultraperifere gebieden en ervoor te 
zorgen dat met deze gebieden meer 
rekening wordt gehouden;

Or. en
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Amendement 158
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt aan op de invoering van een 
specifieke verordening betreffende de 
gemeenschappelijke marktordening 
(GMO) voor de ultraperifere gebieden, 
teneinde rekening te houden met de 
specifieke ecologische, geografische en 
sociale kenmerken van de gebieden die 
onder artikel 349 VWEU vallen;

Or. fr

Amendement 159
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat er in het systeem 
voor de handel in CO2-rechten 
uitzonderingsmaatregelen voor de 
ultraperifere gebieden moeten worden 
voorzien, voor zowel het zee- als het 
luchtvervoer, waarbij een zekere 
territoriale continuïteit moet worden 
gewaarborgd;

26. is van mening dat er in het systeem 
voor de handel in CO2-rechten 
uitzonderingsmaatregelen voor de 
ultraperifere gebieden moeten worden 
voorzien, voor zowel het zee- als het 
luchtvervoer, en waar nodig financiële en 
technische stimulansen moeten worden 
geboden, waarbij een zekere territoriale 
continuïteit moet worden gewaarborgd;

Or. pt

Amendement 160
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat het 
vervoersbeleid volledig moet worden 
afgestemd op de realiteit in de 
ultraperifere gebieden, binnen het kader 
van het EFRO en het Europees 
mechanisme voor interconnectie, door 
middel van maatregelen waarin rekening 
wordt gehouden met het gebrek aan 
connectiviteit van de ultraperifere 
gebieden en hun afhankelijkheid van 
havens en luchthavens;

Or. en

Amendement 161
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat het zaak is de zee- 
en luchtverbindingen binnen en tussen de 
ultraperifere gebieden maar ook met het 
Europese vasteland en aangrenzende 
derde landen te consolideren en te 
ontwikkelen, om de toegankelijkheid 
ervan te ondersteunen;

Or. fr

Amendement 162
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat moet worden ingezet 



AM\1232670NL.docx 79/102 PE693.637v01-00

NL

op groene scheepvaart en innovatieve 
havenactiviteiten om bij te dragen tot de 
verkleining van de ecologische en CO2-
voetafdruk van de EU;

Or. pt

Amendement 163
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat het in dit tijdperk van 
mondialisering en in een sterk 
gedigitaliseerde wereld absoluut 
noodzakelijk is de digitale connectiviteit 
van de ultraperifere gebieden te 
garanderen, aangezien dit een belangrijk 
instrument is voor economische 
ontwikkeling en gelijke kansen;

27. benadrukt dat het in dit tijdperk van 
mondialisering en in een sterk 
gedigitaliseerde wereld noodzakelijk is de 
digitale connectiviteit van de ultraperifere 
gebieden in het kader van de Digitale 
Agenda te garanderen, aangezien dit een 
belangrijk instrument is voor economische 
ontwikkeling en gelijke kansen;

Or. en

Amendement 164
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. benadrukt dat de kosten van 
passagiers- en goederenvervoer tot een 
minimum moeten worden beperkt om het 
beginsel van territoriale cohesie en 
continuïteit evenals gelijke kansen voor 
alle burgers te kunnen blijven 
waarborgen; pleit voor het behoud van de 
prijzen voor luchtvervoer (van en naar de 
ultraperifere gebieden), vervoer over land 
(intern, tussen gemeenten) en zeevervoer 
(tussen regio’s en eilanden);
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Or. pt

Amendement 165
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst erop dat satellieten 
ononderbroken connectiviteit met een zeer 
grote capaciteit kunnen leveren, wat van 
essentieel belang is om de digitale kloof te 
dichten, met name in de ultraperifere 
gebieden; verzoekt de Commissie daarom 
de Europese ruimtevaartstrategie bij te 
werken, met specifieke maatregelen voor 
de ultraperifere gebieden;

Or. en

Amendement 166
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Europese Commissie 
de nodige technische ondersteuning te 
bieden voor de opzet van Europese 
digitale-innovatiehubs in de ultraperifere 
gebieden, zoals voorzien in het 
programma Digitaal Europa;

Or. pt

Amendement 167
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Commissie de nodige 
begrotingsmiddelen toe te wijzen om de 
omschakeling van de vracht-, weg-, spoor- 
en zeevaartvloot sneller te financieren;

Or. fr

Amendement 168
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. verzoekt de Europese Commissie 
erop toe te zien dat de Connecting Europe 
Facility een specifieke oproep tot het 
indienen van voorstellen en aangepaste 
subsidiabiliteitscriteria voor de 
ultraperifere gebieden omvat, zodat steun 
kan worden verleend voor infrastructuur 
voor de levering van alternatieve en 
duurzame brandstoffen in de voornaamste 
havens van deze gebieden, alsook voor 
stedelijke mobiliteit en de luchtvaart;

Or. pt

Amendement 169
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. benadrukt dat het gebruik van 
duurzamere en schonere vervoerswijzen 
in de ultraperifere gebieden moet worden 
gestimuleerd; is in dit verband van 
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oordeel dat steun gericht moet blijven op 
hybride en elektrische mobiliteit;

Or. pt

Amendement 170
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. beklemtoont dat rekening 
moet worden gehouden met de specifieke 
kenmerken en beperkingen van de 
ultraperifere gebieden, die vaak verband 
houden met hun bodemreliëf; wijst er in 
dit verband op dat er  
haalbaarheidsstudies moeten worden 
uitgevoerd voor een duurzamer en digitaal 
vervoerssysteem;

Or. pt

Amendement 171
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. verzoekt de Europese 
Commissie om bij de herziening van 
Verordening (EU) nr. 1315/2013 
betreffende het trans-Europees 
vervoersnetwerk de ultraperifere gebieden 
op te nemen in de prioritaire corridors, 
het conceptueel kader voor snelwegen op 
zee te versoepelen en het wegennet op te 
nemen; 

Or. pt
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Amendement 172
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quinquies. benadrukt dat de Europese 
Commissie de ultraperifere gebieden 
technische ondersteuning moet bieden bij 
de toegang tot Europese financiering, met 
name voor grote infrastructuurprojecten, 
bijvoorbeeld in het kader van het 
InvestEU-fonds, zodat de Europese steun 
kan worden geoptimaliseerd;

Or. pt

Amendement 173
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quinquies. benadrukt dat de deelname 
van de ultraperifere gebieden aan het 
trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) 
en de Connecting Europe Facility (CEF) 
moet worden vergemakkelijkt om het 
beginsel van territoriale continuïteit te 
waarborgen;

Or. pt

Amendement 174
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 sexies (new)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 sexies. verzoekt de Europese 
Commissie zich te buigen over de 
oprichting van een Posei-
vervoersprogramma, bij wijze van 
aanvullende steun ter compensatie van 
alle nadelen en verliezen als gevolg van de 
kosten van passagiers- en 
goederenvervoer, die tijdens de pandemie 
nog eens zijn verhoogd;

Or. pt

Amendement 175
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 septies (new)

Ontwerpresolutie Amendement

27 septies. wijst er andermaal op hoe 
belangrijk het is de voorwaarden voor 
overheidssteun voor luchthaven-, haven- 
en wegeninfrastructuur in de 
ultraperifere gebieden te versoepelen, en 
verzoekt de Europese Commissie deze 
aanpak te overwegen voor alle 
economische sectoren;

Or. pt

Amendement 176
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten volle 
kunnen profiteren van de internationale 
overeenkomsten (EPO’s, 

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten volle 
kunnen profiteren van de internationale 
overeenkomsten (EPO’s, 



AM\1232670NL.docx 85/102 PE693.637v01-00

NL

vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen de 
Unie en derde landen; roept op aandacht te 
besteden aan de mogelijke gevolgen van 
deze overeenkomsten en beveelt aan om in 
het handelsbeleid doeltreffende 
maatregelen te nemen, met name door 
middel van vrijwaringsclausules en een 
specifieke controle door de Europese 
verantwoordelijke voor de handhaving van 
de handelsregels (Chief Trade Enforcement 
Officer), om te voorkomen dat het 
“gelijkwaardigheidsbeginsel” leidt tot 
discriminatie van de ultraperifere gebieden;

vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen de 
Unie en derde landen; roept op aandacht te 
besteden aan de mogelijke gevolgen van 
deze overeenkomsten voor de economieën 
van de ultraperifere gebieden en hun 
exportkanalen naar de EU-markt en 
beveelt aan om in het handelsbeleid 
doeltreffende maatregelen te nemen, met 
name door middel van vrijwaringsclausules 
en een specifieke controle door de 
Europese verantwoordelijke voor de 
handhaving van de handelsregels (Chief 
Trade Enforcement Officer), om te 
voorkomen dat het 
“gelijkwaardigheidsbeginsel” leidt tot 
discriminatie van de ultraperifere gebieden, 
en om ervoor te zorgen dat de 
afzetmogelijkheden voor 
landbouwproducten uit de ultraperifere 
gebieden op de EU-markt op de lange 
termijn behouden blijven;

Or. fr

Amendement 177
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten volle 
kunnen profiteren van de internationale 
overeenkomsten (EPO’s, 
vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen de 
Unie en derde landen; roept op aandacht te 
besteden aan de mogelijke gevolgen van 
deze overeenkomsten en beveelt aan om in 
het handelsbeleid doeltreffende 
maatregelen te nemen, met name door 
middel van vrijwaringsclausules en een 
specifieke controle door de Europese 
verantwoordelijke voor de handhaving van 
de handelsregels (Chief Trade Enforcement 
Officer), om te voorkomen dat het 

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten volle 
kunnen profiteren van de internationale 
overeenkomsten (EPO’s, 
vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen de 
Unie en derde landen; dringt aan op een 
gedifferentieerde behandeling van de 
productie van de ultraperifere gebieden 
bij alle nieuwe onderhandelingen over 
EPO’s en 
vrijhandelsovereenkomsten; roept op 
aandacht te besteden aan de mogelijke 
gevolgen van deze overeenkomsten en 
beveelt aan om in het handelsbeleid 
doeltreffende maatregelen te nemen, met 
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“gelijkwaardigheidsbeginsel” leidt tot 
discriminatie van de ultraperifere 
gebieden;

inbegrip van een specifieke controle door 
de Europese verantwoordelijke voor de 
handhaving van de handelsregels (Chief 
Trade Enforcement Officer), en daarbij 
aan invoer uit derde landen het 
“conformiteitsbeginsel” op te leggen, met 
name voor biologische producten;

Or. fr

Amendement 178
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten volle 
kunnen profiteren van de internationale 
overeenkomsten (EPO’s, 
vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen de 
Unie en derde landen; roept op aandacht te 
besteden aan de mogelijke gevolgen van 
deze overeenkomsten en beveelt aan om in 
het handelsbeleid doeltreffende 
maatregelen te nemen, met name door 
middel van vrijwaringsclausules en een 
specifieke controle door de Europese 
verantwoordelijke voor de handhaving van 
de handelsregels (Chief Trade 
Enforcement Officer), om te voorkomen 
dat het “gelijkwaardigheidsbeginsel” leidt 
tot discriminatie van de ultraperifere 
gebieden;

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten volle 
kunnen profiteren van de internationale 
overeenkomsten (EPO’s, 
vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen de 
Unie en derde landen; roept op aandacht te 
besteden aan de mogelijke gevolgen van 
deze overeenkomsten en beveelt aan om in 
het handelsbeleid doeltreffende 
maatregelen te nemen, met name door 
middel van efficiënte en operationele 
vrijwaringsclausules en specifieke 
controles door de hoge ambtenaar voor 
handhaving van de handelsregels, om te 
voorkomen dat het 
“gelijkwaardigheidsbeginsel” tot 
discriminatie van de ultraperifere gebieden 
zou leiden;

Or. en

Amendement 179
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten volle 
kunnen profiteren van de internationale 
overeenkomsten (EPO’s, 
vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen de 
Unie en derde landen; roept op aandacht te 
besteden aan de mogelijke gevolgen van 
deze overeenkomsten en beveelt aan om in 
het handelsbeleid doeltreffende 
maatregelen te nemen, met name door 
middel van vrijwaringsclausules en een 
specifieke controle door de Europese 
verantwoordelijke voor de handhaving van 
de handelsregels (Chief Trade Enforcement 
Officer), om te voorkomen dat het 
“gelijkwaardigheidsbeginsel” leidt tot 
discriminatie van de ultraperifere gebieden;

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten volle 
kunnen profiteren van de internationale 
overeenkomsten (EPO’s, 
vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen de 
Unie en derde landen; roept op aandacht te 
besteden aan de mogelijke gevolgen van 
deze overeenkomsten en beveelt aan om in 
het handelsbeleid doeltreffende 
maatregelen te nemen, met name door 
middel van vrijwaringsclausules en een 
specifieke controle door de Europese 
verantwoordelijke voor de handhaving van 
de handelsregels (Chief Trade Enforcement 
Officer), om discriminatie van de 
ultraperifere gebieden te voorkomen;

Or. pt

Amendement 180
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ultraperifere gebieden ten 
volle kunnen profiteren van de 
internationale overeenkomsten (EPO’s, 
vrijhandelsovereenkomsten enz.) tussen 
de Unie en derde landen; roept op 
aandacht te besteden aan de mogelijke 
gevolgen van deze overeenkomsten en 
beveelt aan om in het handelsbeleid 
doeltreffende maatregelen te nemen, met 
name door middel van 
vrijwaringsclausules en een specifieke 
controle door de Europese 
verantwoordelijke voor de handhaving 
van de handelsregels (Chief Trade 
Enforcement Officer), om te voorkomen 
dat het “gelijkwaardigheidsbeginsel” leidt 

28. stelt vast dat door de toename van 
de handelsovereenkomsten met derde 
landen, waaronder ’s werelds grootste 
bananen- en suikerproducenten, de 
verdeling van de markt wordt gewijzigd en 
het concurrentievermogen van EU-
producenten van deze goederen in het 
gedrang wordt gebracht; roept op aandacht 
te besteden aan de mogelijke gevolgen van 
deze overeenkomsten en verzoekt de 
Commissie een studie uit te voeren om het 
cumulatieve effect van 
handelsovereenkomsten met derde landen 
op de sociaal-economische ontwikkeling 
van de ultraperifere gebieden te meten;
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tot discriminatie van de ultraperifere 
gebieden;

Or. en

Amendement 181
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. dringt erop aan om binnen de 
Commissie een taskforce “Gevolgen van 
het handelsbeleid voor de ultraperifere 
gebieden” op te richten waarbij de 
ultraperifere gebieden, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van de economische 
sectoren van die gebieden, daadwerkelijk 
worden betrokken; benadrukt dat het van 
essentieel belang is het juiste evenwicht te 
vinden tussen de bescherming van 
gevoelige landbouwproducten en de 
verdediging van de offensieve belangen 
van de Unie, onder meer door passende 
overgangsperioden en quota voor de 
producten van de ultraperifere gebieden 
in overweging te nemen en, in sommige 
gevallen, de meest gevoelige producten, 
zoals bijzondere suikers, uit te sluiten;

Or. fr

Amendement 182
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. dringt aan op strikte naleving van 
de Europese milieunormen en sociale 
normen die van toepassing zijn op 
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tropische goederen uit derde landen, en 
op de systematische invoering van 
invoerquota voor tropische producten van 
oorsprong uit deze landen, op basis van de 
bestaande handelsstromen; is van mening 
dat er specifieke toezicht- en 
sanctiemechanismen moeten komen om 
de naleving van deze voorwaarden te 
controleren;

Or. fr

Amendement 183
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat bij de 
handelsbesprekingen van de EU meer 
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de ultraperifere 
gebieden, door te voorzien in 
vrijwaringsclausules en, in voorkomend 
geval, de uitsluiting van gevoelige 
producten uit de ultraperifere gebieden, 
die een pijler vormen van hun 
economische, sociale en ecologische 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 184
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie gevoelige 
landbouwproducten, zoals bananen, 
tomaten, suiker enz., in het kader van 
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handelsbesprekingen ten volle te 
beschermen;

Or. en

Amendement 185
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. verzoekt de Commissie zeer 
waakzaam te zijn in het kader van de 
liberalisering van de Europese markt en 
de toename van het aantal 
handelsovereenkomsten tussen de EU en 
derde landen die dezelfde voor uitvoer 
bestemde landbouwproducten produceren 
als de ultraperifere gebieden, maar onder 
verschillende sociale en 
milieuomstandigheden, waardoor 
concurrentieverstoringen ontstaan; 
verzoekt de Commissie doeltreffende 
maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat handelsovereenkomsten geen 
afbreuk doen aan maatregelen ten gunste 
van de ultraperifere gebieden, met name 
in het kader van het Posei-programma; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor een 
specifieke preferentiële behandeling van 
producten uit de ultraperifere gebieden, 
zowel op de lokale markten van de 
ultraperifere gebieden als op de EU-
markt; dringt erop aan om binnen de 
Commissie een taskforce 
handelsovereenkomsten op te richten 
waarbij vertegenwoordigers van de 
economische sectoren van de ultraperifere 
gebieden worden betrokken;

Or. fr

Amendement 186
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Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. beveelt specifieke controles door 
de hoge ambtenaar voor handhaving van 
de handelsregels aan, om te voorkomen 
dat het “gelijkwaardigheidsbeginsel” tot 
discriminatie van de ultraperifere 
gebieden zou leiden;

Or. en

Amendement 187
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. dringt erop aan om 
tariefcodes voor goederen die uitsluitend 
in de ultraperifere gebieden worden 
geproduceerd, systematisch uit te sluiten 
in overeenkomsten tussen de EU en haar 
handelspartners die in dezelfde 
marktsegmenten actief zijn, aangezien het 
totale aantal concessies dat reeds aan 
niet-Europese landen is verleend, een 
drempel overschrijdt waarboven de 
ultraperifere gebieden geen toegang meer 
hebben tot de communautaire 
markt; dringt er daarom op aan dat de 
vier douanecodes voor bijzondere suikers 
worden uitgesloten van alle bilaterale 
overeenkomsten tussen de EU en derde 
landen die concurreren met de productie 
van bijzondere suikers uit de ultraperifere 
gebieden;

Or. fr
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Amendement 188
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quinquies. wijst erop dat de 
visserijsector in de ultraperifere gebieden 
zwaar wordt benadeeld door de niet-
verlenging van visserijovereenkomsten 
(PODV’s), met name de overeenkomst 
met Madagaskar sinds 2018, en 
waarschuwt voor de verwoestende 
gevolgen voor zowel de economische 
activiteit als de toestand van de 
kustbestanden op Réunion indien de 
visserijovereenkomst met Mauritius niet 
wordt verlengd;

Or. fr

Amendement 189
Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 sexies (new)

Ontwerpresolutie Amendement

28 sexies. herinnert aan de 
gezamenlijke verklaring van de drie 
instellingen die aan de verordening 
betreffende het stabilisatiemechanisme is 
gehecht zoals gewijzigd bij de toetreding 
van Ecuador tot de overeenkomst tussen 
de EU en Peru en Colombia: “De 
Commissie zal na het verstrijken van het 
stabilisatiemechanisme regelmatige 
analyses blijven uitvoeren van de situatie 
van de markt en de bananenproducenten 
van de Unie. Indien wordt vastgesteld dat 
sprake is van een ernstige verslechtering 
van de situatie van de markt of de 
bananenproducenten van de Unie, zal de 
Commissie, gezien het belang van de 
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bananensector voor de ultraperifere 
gebieden, de situatie samen met de 
lidstaten en de betrokken partijen 
onderzoeken en beslissen of passende 
maatregelen overwogen moeten worden. 
De Commissie kan ook regelmatige 
monitoringbijeenkomsten beleggen met de 
lidstaten en de betrokken partijen.”; 
herinnert de Commissie aan haar 
toezegging om de geleidelijke verlaging 
van het douanetarief een halt toe te 
roepen door het residuele tarief van 
75 EUR/t definitief te waarborgen voor 
derde landen waarmee de EU 
handelsovereenkomsten heeft gesloten;

Or. fr

Amendement 190
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. herinnert aan de 
gemeenschappelijke verklaring van de 
drie instellingen die aan de verordening 
betreffende het stabilisatiemechanisme is 
gehecht zoals gewijzigd bij de toetreding 
van Ecuador tot de overeenkomst tussen 
de EU en Peru en Colombia, waarin te 
lezen staat: “De Commissie zal na het 
verstrijken van het stabilisatiemechanisme 
regelmatige analyses blijven uitvoeren 
van de situatie van de markt en de 
bananenproducenten van de Unie. Indien 
wordt vastgesteld dat sprake is van een 
ernstige verslechtering van de situatie van 
de markt of de bananenproducenten van 
de Unie, zal de Commissie, gezien het 
belang van de bananensector voor de 
ultraperifere gebieden, de situatie samen 
met de lidstaten en de betrokken partijen 
onderzoeken en beslissen of passende 
maatregelen overwogen moeten worden. 
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De Commissie kan ook regelmatige 
monitoringbijeenkomsten beleggen met de 
lidstaten en de betrokken partijen.”;

Or. fr

Amendement 191
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. zet aan tot de uitrol van het nieuwe 
onderdeel samenwerking met de 
ultraperifere gebieden in het kader van het 
nieuwe Interreg-programma;

29. benadrukt dat de ultraperifere 
gebieden van groot belang zijn voor de 
uitbreiding van de invloedssfeer van de 
EU; zet in dit verband aan tot de uitrol van 
het nieuwe onderdeel samenwerking met 
de ultraperifere gebieden in het kader van 
het nieuwe Interreg-programma;

Or. en

Amendement 192
Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. pleit voor het benutten van de 
kenmerken van de Atlantische 
ultraperifere gebieden voor het 
bevorderen van de betrekkingen tussen 
het Europese en het Amerikaanse 
continent, met name door gebruik te 
maken van de voordelige geostrategische 
ligging van enkele van deze gebieden en 
hun historische banden met het 
Amerikaanse continent;

Or. pt
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Amendement 193
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. herinnert eraan dat cultuur een 
pijler is van persoonlijke ontwikkeling en 
wederzijdse verrijking; is van mening dat 
uitwisselingen op het gebied van cultuur en 
onderwijs beter moeten worden gesteund 
en dat de aandacht daarbij in de eerste 
plaats naar de jeugd moet gaan;

30. herinnert eraan dat cultuur een 
pijler is van persoonlijke ontwikkeling en 
wederzijdse verrijking; is van mening dat 
uitwisselingen op het gebied van cultuur en 
onderwijs beter moeten worden gesteund 
en dat de aandacht daarbij in de eerste 
plaats naar de jeugd en kwetsbare groepen 
moet gaan;

Or. en

Amendement 194
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is van mening dat het 
nabuurschapsbeleid moet worden 
afgestemd op de specifieke kenmerken 
van de ultraperifere gebieden; merkt op 
dat deze gebieden reële kansen bieden 
voor het externe beleid van de Unie 
vanwege hun ligging nabij een groot 
aantal derde landen; herinnert aan het 
voorstel van de Commissie van 2004 om 
een actieplan voor het grote nabuurschap 
op te stellen voor de ultraperifere 
gebieden; is van mening dat dit actieplan 
moet worden geconcretiseerd met de 
invoering van zeebekkenstrategieën en 
een financieel instrument ad hoc om de 
assen van de samenwerking tussen de 
ultraperifere gebieden en hun buurlanden 
te versterken;
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Or. en

Amendement 195
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt dat verschillende 
ultraperifere gebieden een sterke culturele 
identiteit hebben, die gebaseerd is op 
specifieke regionale talen zoals creoolse 
en Amerindische talen, en dat het behoud 
en de ontwikkeling van deze culturele 
kenmerken zullen bijdragen tot hun 
ontwikkeling en tot een betere integratie 
in de macroregionale omgeving;

Or. en

Amendement 196
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt dat het van cruciaal 
belang is de deelname van de 
ultraperifere gebieden aan alle acties van 
het Erasmus+-programma te vergroten en 
nauwe samenwerking en 
mobiliteitsuitwisselingen tussen 
onderwijs-, sociale en sportinstellingen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 197
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. herinnert eraan dat cultuur 
weliswaar wordt aangemerkt als een van 
de onderscheidende en belangrijke 
aspecten van de ultraperifere gebieden, 
maar de mededeling van de Commissie 
van 2017 te weinig oplossingen bevat om 
het immaterieel, materieel of gebouwd 
erfgoed te bevorderen of in stand te 
houden;

Or. en

Amendement 198
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. onderstreept het belang van 
de ultraperifere gebieden voor het 
onderhouden van sterke culturele banden 
met hun diasporagemeenschappen, en 
herinnert daarom aan de bijzonder 
belangrijke rol die zij spelen voor de 
culturele verrijking van Europa en voor 
de versterking van de “soft power” van de 
EU in de wereld;

Or. en

Amendement 199
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat de ultraperifere 
gebieden zwaar worden getroffen door de 
instroom van migranten uit hun 
buurlanden; waarschuwt voor de invloed 
die het beheer van de migratiestromen 
heeft op het lokaal openbaar beleid en 
vraagt dat er in het nieuwe migratie- en 
asielpact rekening wordt gehouden met de 
reële uitdagingen waarmee de 
ultraperifere gebieden in dit verband te 
kampen hebben;

31. onderstreept dat de ultraperifere 
gebieden, met name Mayotte en Frans-
Guyana, in de frontlinie staan in de strijd 
tegen oude, aanhoudende illegale 
immigratie, voornamelijk doordat 
inwoners uit hun regionale omgeving uit 
zijn op stabiliteit en een levensstandaard 
die niet te vergelijken valt met die van hun 
land van herkomst; merkt op dat deze 
inwoners dagelijks proberen zich op het 
grondgebied van de EU te vestigen, 
voornamelijk door het humanitaire doel 
van de asielprocedure te misbruiken, 
waardoor het reeds zeer kwetsbare 
economische en sociale evenwicht ter 
plaatse in gevaar wordt gebracht;

Or. fr

Amendement 200
Isabel Carvalhais, Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat de ultraperifere 
gebieden zwaar worden getroffen door de 
instroom van migranten uit hun 
buurlanden; waarschuwt voor de invloed 
die het beheer van de migratiestromen 
heeft op het lokaal openbaar beleid en 
vraagt dat er in het nieuwe migratie- en 
asielpact rekening wordt gehouden met de 
reële uitdagingen waarmee de 
ultraperifere gebieden in dit verband te 
kampen hebben;

31. herinnert eraan dat de ultraperifere 
gebieden te lijden hebben van 
migratiestromen waarop zij vanwege een 
gebrek aan middelen niet voldoende 
doeltreffend kunnen reageren; benadrukt 
dat voor het beheer van die 
migratiestromen een geïntegreerde en 
duidelijk verwoorde aanpak nodig is, die 
gebaseerd is op de uitvoering van het 
nieuwe migratie- en asielpact; onderstreept 
echter dat de menselijke persoon centraal 
moet staan in elke respons op 
migratiestromen;

Or. en
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Amendement 201
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat de ultraperifere 
gebieden zwaar worden getroffen door de 
instroom van migranten uit hun 
buurlanden; waarschuwt voor de invloed 
die het beheer van de migratiestromen 
heeft op het lokaal openbaar beleid en 
vraagt dat er in het nieuwe migratie- en 
asielpact rekening wordt gehouden met de 
reële uitdagingen waarmee de ultraperifere 
gebieden in dit verband te kampen hebben;

31. onderstreept dat de ultraperifere 
gebieden zwaar worden getroffen door de 
instroom van migranten uit hun 
buurlanden; waarschuwt voor de invloed 
die het beheer van de migratiestromen 
heeft op het lokaal openbaar beleid en 
vraagt dat er in het nieuwe migratie- en 
asielpact rekening wordt gehouden met de 
reële uitdagingen waarmee de ultraperifere 
gebieden in dit verband te kampen hebben, 
en dat er meer steun wordt verleend;

Or. fr

Amendement 202
Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat de ultraperifere 
gebieden zwaar worden getroffen door de 
instroom van migranten uit hun 
buurlanden; waarschuwt voor de invloed 
die het beheer van de migratiestromen 
heeft op het lokaal openbaar beleid en 
vraagt dat er in het nieuwe migratie- en 
asielpact rekening wordt gehouden met de 
reële uitdagingen waarmee de ultraperifere 
gebieden in dit verband te kampen hebben;

31. onderstreept dat de ultraperifere 
gebieden zwaar worden getroffen door de 
instroom van migranten uit hun 
buurlanden; waarschuwt voor de invloed 
die het beheer van de migratiestromen 
heeft op het lokaal openbaar beleid en 
vraagt dat er in het nieuwe Fonds voor 
asiel, migratie en integratie op passende 
wijze rekening wordt gehouden met de 
reële uitdagingen waarmee de ultraperifere 
gebieden in dit verband te kampen hebben;

Or. en

Amendement 203
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Juan Fernando López Aguilar, Mónica Silvana 
González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) stelt voor gebruik te maken van de 
middelen uit het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie om de lidstaten 
passende ondersteuning te bieden bij de 
toepassing van dit fonds, in het bijzonder 
die lidstaten die met specifieke en 
onevenredige druk op hun asiel- en 
opvangstelsels worden geconfronteerd;

Or. es

Amendement 204
Cristina Maestre Martín De Almagro, Juan Fernando López Aguilar, Mónica Silvana 
González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(2) benadrukt dat de EU specifieke 
middelen moet uittrekken om regio’s die 
onder toenemende migratiedruk staan, 
met name regio’s aan de buitengrenzen 
van de EU, zoals de ultraperifere 
gebieden, in staat te stellen het hoofd te 
bieden aan de opvang van en bijstand aan 
niet-begeleide minderjarigen die op hun 
grondgebied aankomen, zodat deze 
minderjarigen zo snel mogelijk in de 
lidstaten kunnen worden herplaatst;

Or. es

Amendement 205
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. stipt aan dat de ultraperifere 
gebieden behoefte hebben aan 
bescherming van de Europese Unie, die 
hen niet aan hun lot mag overlaten door 
de ogen te sluiten of de andere kant op te 
kijken;

Or. fr

Amendement 206
Sara Cerdas, Pedro Marques, Isabel Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. dringt erop aan dat de strategie zo 
spoedig mogelijk ten uitvoer wordt gelegd 
om de ultraperifere gebieden  te helpen bij 
hun economisch en sociaal herstel;

Or. pt

Amendement 207
André Rougé, Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 ter. dringt er bij zijn Voorzitter op aan 
de Raad, de Commissie en de lidstaten te 
wijzen op hun plicht tot bescherming;

Or. fr

Amendement 208
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32
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Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de lidstaten en de Conferentie 
van voorzitters van de ultraperifere 
gebieden.

32. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, het Europees Comité van de 
Regio’s, de lidstaten en de Conferentie van 
voorzitters van de ultraperifere gebieden.

Or. en


