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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 4
Overweging 5

(5) Duurzame ontwikkeling is een aspect 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid dat 
sinds 1993 is geïntegreerd in de regels 
inzake de Structuurfondsen. Bij dit beleid 
moet ook in de toekomst worden gestreefd 
naar duurzame ontwikkeling door middel 
van het Europees Visserijfonds.

(5) Duurzame ontwikkeling is een aspect 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid dat 
sinds 1993 is geïntegreerd in de regels 
inzake de Structuurfondsen. Bij dit beleid 
moet ook in de toekomst worden gestreefd 
naar duurzame ontwikkeling door middel 
van het Europees Visserijfonds en worden 
uitgegaan van de premisse dat de zee het 
territoriale voordeel van 
visserijgemeenschappen is en dat 
diversificatie in kustgemeenschappen 
derhalve een toevoeging aan en geen 
alternatief voor visserijactiviteiten moet 
zijn.

Or. en

Motivering

De zee is het territoriale voordeel van visserijgemeenschappen. De idee dat vissen een 
uitstervende activiteit is, moet van de hand worden gewezen. Visserijactiviteiten kunnen 
duurzaam zijn. Ik steun diversificatie in kustgemeenschappen - een gediversificeerde economie 
kan niet anders dan positief zijn - maar diversificatie moet wel een toevoeging zijn aan 
visserijactiviteiten en geen alternatief daarvoor.
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Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 5
Overweging 10

(10) Acties van de Gemeenschap moeten 
complementair zijn met of een bijdrage 
leveren aan de acties van de lidstaten, en om 
een significante toegevoegde waarde te 
waarborgen moet het partnerschap worden 
versterkt. Dit partnerschap omvat de 
regionale en lokale autoriteiten, de overige 
bevoegde autoriteiten met inbegrip van die 
welke verantwoordelijk zijn voor het milieu 
en voor het bevorderen van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, de 
economische en sociale partners, en andere 
betrokken instanties. De relevante partners 
moeten worden betrokken bij de 
voorbereiding van, het toezicht op en de 
evaluatie van de bijstand.

(10) Acties van de Gemeenschap moeten 
complementair zijn met of een bijdrage 
leveren aan de acties van de lidstaten, en om 
een significante toegevoegde waarde te 
waarborgen moet het partnerschap worden 
versterkt. Dit partnerschap omvat de 
regionale en lokale autoriteiten, de overige 
bevoegde autoriteiten met inbegrip van die 
welke verantwoordelijk zijn voor het milieu 
en voor het bevorderen van non-
discriminatie, inclusief de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, de 
economische en sociale partners, en andere 
betrokken instanties. De relevante partners 
moeten worden betrokken bij de 
voorbereiding van, het toezicht op en de 
evaluatie van de bijstand.

Or. en

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 6
Artikel 1

Bij deze verordening wordt een Europees 
Visserijfonds (hierna "het Fonds" genoemd) 
ingesteld en wordt het kader vastgesteld 
voor communautaire steun ten behoeve van 
de duurzame ontwikkeling van de 
visserijsector en van kustgebieden met 
visserij.

Bij deze verordening wordt een Europees 
Visserijfonds (hierna "het Fonds" genoemd) 
ingesteld en wordt het kader vastgesteld 
voor communautaire steun ten behoeve van 
de duurzame ontwikkeling van de 
visserijsector, aquacultuur en van 
kustgebieden met visserij.

Or. en

Motivering

Ik stel voor aquacultuur toe te voegen omdat deze belangrijk is voor een succesvol beheer van de 
zeeën.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 7
Artikel 3, letters b) en c)

b) "visser": elke persoon die zijn
hoofdberoep, zoals erkend door de 

b) "visser": elke persoon die een beroep, 
zoals erkend door de betrokken lidstaat, 
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betrokken lidstaat, uitoefent aan boord van 
een in bedrijf zijnd vissersvaartuig;

uitoefent aan boord van een in bedrijf zijnd 
vissersvaartuig;

c) "in de visserij werkzame personen": elke 
persoon die zijn hoofdberoep uitoefent in de 
visserijsector als gedefinieerd onder a);

c) "in de visserij werkzame personen": elke 
persoon die een beroep uitoefent in de 
visserijsector als gedefinieerd onder a);

Or. en

Motivering

De financiële steun moet niet alleen worden toegekend aan personen die de bedoelde activiteiten 
als hoofdberoep uitoefenen. Er zijn legio kleine en middelgrote bedrijven die naast 
visserijactiviteiten nog andere dingen doen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 8
Artikel 4, letter f bis) (nieuw)

f bis) bevordering van aquacultuur en 
visserij in binnenwateren.

Or. en

Motivering

Ik stel voor aquacultuur toe te voegen omdat deze belangrijk is voor een succesvol beheer van de 
zeeën.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 9
Artikel 6, leden 2 en 3

2. De Commissie en de lidstaten waarborgen 
dat de bijstand van het Fonds samenhangt 
met de activiteiten, beleidslijnen en 
prioriteiten van de Gemeenschap.

2. De Commissie en de lidstaten waarborgen 
overeenkomstig hun bestuurlijke structuur 
dat de bijstand van het Fonds samenhangt 
met de activiteiten, beleidslijnen en 
prioriteiten van de Gemeenschap.

3. De lidstaten waarborgen dat door het 
Fonds gefinancierde concrete acties voldoen 
aan de bepalingen van het Verdrag en de op 
grond daarvan genomen besluiten, en aan de 
communautaire beleidslijnen en acties, in het 
bijzonder aan de voorschriften inzake 
mededinging, gunning van
overheidsopdrachten en bescherming en 
verbetering van het milieu.

3. De lidstaten waarborgen overeenkomstig 
hun bestuurlijke structuur dat door het 
Fonds gefinancierde concrete acties voldoen 
aan de bepalingen van het Verdrag en de op 
grond daarvan genomen besluiten, en aan de 
communautaire beleidslijnen en acties, in het 
bijzonder aan de voorschriften inzake 
mededinging, gunning van 
overheidsopdrachten en bescherming en 
verbetering van het milieu.

Or. en
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Motivering

In de verordening moet rekening worden gehouden met het feit dat in sommige federale of 
geregionaliseerde lidstaten de bevoegdheid inzake visserij gedecentraliseerd is en niet exclusief 
(bijv. het VK) of helemaal niet (bijv. België) bij de centrale regering ligt.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 10
Artikel 8, lid 2

2. De lidstaat wijst de meest representatieve 
partners aan op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau, op economisch en sociaal 
gebied en in andere kringen (hierna "de 
partners" genoemd). De lidstaat zorgt 
overeenkomstig de nationale voorschriften 
en praktijken voor een brede en 
doeltreffende betrokkenheid van alle 
passende organen, rekening houdend met de 
noodzaak van het bevorderen van de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen, en 
van een duurzame ontwikkeling door het 
integreren van milieubeschermings- en 
milieuverbeteringseisen.

2. De lidstaat wijst overeenkomstig zijn 
bestuurlijke structuur de meest 
representatieve partners aan op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau, op 
economisch en sociaal gebied en in andere 
kringen (hierna "de partners" genoemd). De 
lidstaat zorgt overeenkomstig zijn 
bestuurlijke structuur  en overeenkomstig 
de nationale voorschriften en praktijken voor 
een brede en doeltreffende betrokkenheid 
van alle passende organen, rekening 
houdend met de noodzaak van het 
bevorderen van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen, en van een duurzame 
ontwikkeling door het integreren van 
milieubeschermings- en 
milieuverbeteringseisen.

Or. en

Motivering

In de verordening moet rekening worden gehouden met het feit dat in sommige federale of 
geregionaliseerde lidstaten de bevoegdheid inzake visserij gedecentraliseerd is en niet exclusief 
(bijv. het VK) of helemaal niet (bijv. België) bij de centrale regering ligt.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 11
Artikel 9, lid 1

1. De lidstaten worden belast met de 
uitvoering van de operationele programma’s. 
Daarbij moeten zij op het passende 
territoriale niveau voldoen aan alle in deze 
verordening vastgestelde eisen inzake beheer 
en toezicht.

1. De lidstaten worden overeenkomstig hun 
bestuurlijke structuur belast met de 
uitvoering van de operationele programma’s. 
Daarbij moeten zij op het passende 
territoriale niveau voldoen aan alle in deze 
verordening vastgestelde eisen inzake beheer 
en toezicht.

Or. en
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Motivering

In de verordening moet rekening worden gehouden met het feit dat in sommige federale of 
geregionaliseerde lidstaten de bevoegdheid inzake visserij gedecentraliseerd is en niet exclusief 
(bijv. het VK) of helemaal niet (bijv. België) bij de centrale regering ligt.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 12
Artikel 15, lid 1

1. Uiterlijk drie maanden na de goedkeuring 
van de strategische richtsnoeren en vóór de 
indiening van het operationeel programma 
stelt iedere lidstaat een nationaal strategisch 
plan voor de visserijsector vast.

1. Uiterlijk drie maanden na de goedkeuring 
van de strategische richtsnoeren en vóór de 
indiening van het operationeel programma 
stelt iedere lidstaat overeenkomstig zijn 
bestuurlijke structuur een nationaal 
strategisch plan voor de visserijsector vast.

Or. en

Motivering

In de verordening moet rekening worden gehouden met het feit dat in sommige federale of 
geregionaliseerde lidstaten de bevoegdheid inzake visserij gedecentraliseerd is en niet exclusief 
(bijv. het VK) of helemaal niet (bijv. België) bij de centrale regering ligt.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 13
Artikel 15, lid 4, letter e bis) (nieuw)

e bis) het binnenhalen van voldoende 
financieringsgaranties voor Natura 2000-
sites.

Or. en

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 14
Artikel 20, lid 1

1. Iedere lidstaat stelt een operationeel 
programma op nationaal niveau vast na 
nauw overleg met de partners. Dit 
programma moet uiterlijk drie maanden na 
de goedkeuring van het nationaal strategisch 
plan door de lidstaat bij de Commissie 
worden ingediend.

1. Iedere lidstaat stelt overeenkomstig zijn 
bestuurlijke structuur een operationeel 
programma op nationaal niveau vast na 
nauw overleg met de partners. Dit 
programma moet uiterlijk drie maanden na 
de goedkeuring van het nationaal strategisch 
plan door de lidstaat bij de Commissie 
worden ingediend.

Or. en
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Motivering

In de verordening moet rekening worden gehouden met het feit dat in sommige federale of 
geregionaliseerde lidstaten de bevoegdheid inzake visserij gedecentraliseerd is en niet exclusief 
(bijv. het VK) of helemaal niet (bijv. België) bij de centrale regering ligt.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 15
Artikel 30, lid 2

2. Investeringssteun kan uitsluitend worden 
toegekend aan kleine en micro-
ondernemingen.

2. Investeringssteun kan uitsluitend worden 
toegekend aan middelgrote, kleine en micro-
ondernemingen.

Or. en

Motivering

Veel visserijbedrijven die problemen ondervinden bij het zelf oplossen van hun economische 
problemen zijn middelgroot. Ik stel derhalve voor ook deze bedrijven in de gelegenheid te 
brengen steun te ontvangen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 16
Artikel 33, lid 1

1. Het Fonds kan in het kader van de 
specifieke strategieën die worden vastgelegd 
nationale strategische plannen, steun 
verlenen voor investeringen ten behoeve van 
de verwerking voor rechtstreekse menselijke 
consumptie en de afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten. Deze steun kan 
uitsluitend worden toegekend aan kleine en 
micro-ondernemingen.

1. Het Fonds kan in het kader van de 
specifieke strategieën die worden vastgelegd 
nationale strategische plannen, steun 
verlenen voor investeringen ten behoeve van 
de verwerking voor rechtstreekse menselijke 
consumptie en de afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten. Deze steun kan 
uitsluitend worden toegekend aan kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen.

Or. en

Motivering

Veel visserijbedrijven die problemen ondervinden bij het zelf oplossen van hun economische 
problemen zijn middelgroot. Ik stel derhalve voor ook deze bedrijven in de gelegenheid te 
brengen steun te ontvangen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 17
Artikel 34, lid 2, letter c)

c) vermindering van de negatieve gevolgen c) vermindering van de negatieve gevolgen 
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voor het milieu; voor het milieu, inclusief ontzilting;

Or. cs

Motivering

Veel meren kampen met problemen van verzilting door dammen en lozing van biologisch 
materiaal door met name de landbouw in de omgeving. De oorzaak hiervan is dus niet gelegen 
in de activiteiten van de visserijsector. De verzilting heeft wel een negatieve invloed op de 
visserijproductie. Omdat ontzilting heel kostbaar is, acht ik het goed dat de middelen van het 
Fonds ook hiervoor kunnen worden gebruikt.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 18
Artikel 34, lid 2, letter f)

f) afzet van producten die voornamelijk 
afkomstig zijn uit de aanvoer van de 
plaatselijke vloot.

f) afzet van producten die voornamelijk 
afkomstig zijn uit de aanvoer van de 
plaatselijke vloot en aquacultuur.

Or. en

Motivering

Ik stel voor aquacultuur toe te voegen omdat deze belangrijk is voor een succesvol beheer van de 
zeeën.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 19
Artikel 37, lid 1

1. Het Fonds kan bijstand verlenen aan 
acties van collectief belang ter bescherming 
en ontwikkeling van de aquatische fauna, 
met uitzondering van rechtstreeks uitzetten. 
De acties moeten bijdragen aan de 
verbetering van het aquatische milieu.

1. Het Fonds kan bijstand verlenen aan 
acties van collectief belang ter bescherming 
en ontwikkeling van de aquatische fauna, 
met uitzondering van rechtstreeks uitzetten, 
met uitzondering van het uitzetten in 
binnenwateren met het oog op het 
herintroduceren of steunen van sterk 
migrerende vissen. De acties moeten 
bijdragen aan de verbetering van het 
aquatische milieu.

Or. en

Motivering

Reïntegratie van migrerende vissen zoals zalm veronderstelt niet alleen het schoon houden van 
binnenwateren, maar ook het rechtstreeks uitzetten. Maatregelen op dit vlak zijn nodig voor het 
in stand houden van sterk migrerende vissoorten.
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Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 20
Artikel 42

1. Het Fonds verleent, naast de overige 
communautaire instrumenten, bijstand voor 
duurzame ontwikkeling en verbetering van 
de levenskwaliteit in kustgebieden met 
visserij die daarvoor in aanmerking komen 
in het kader van een algemene strategie ter 
ondersteuning van de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, met name 
rekening houdend met de sociaal-
economische gevolgen.

1. Het Fonds verleent, naast de overige 
communautaire instrumenten, bijstand voor 
duurzame ontwikkeling en verbetering van 
de levenskwaliteit in kustgebieden en 
binnenwateren met visserij die daarvoor in 
aanmerking komen in het kader van een 
algemene strategie ter ondersteuning van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, met name rekening houdend 
met de sociaal-economische gevolgen.

2. De maatregelen voor de duurzame 
ontwikkeling van kustgebieden met visserij 
moeten streven naar:

2. De maatregelen voor de duurzame 
ontwikkeling van kustgebieden en 
binnenwateren met visserij moeten streven 
naar:

a) de instandhouding van de economische en 
sociale welvaart van deze gebieden en van 
de waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten;

a) de instandhouding van de economische en 
sociale welvaart van deze gebieden en van 
de waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten;

b) de instandhouding en uitbreiding van de 
werkgelegenheid in deze gebieden door 
steun voor diversifiëring in en economische 
en sociale herstructurering van gebieden met 
sociaal-economische problemen als gevolg 
van veranderingen in de visserijsector;

b) de instandhouding en uitbreiding van de 
werkgelegenheid in deze gebieden door 
steun voor diversifiëring in en economische 
en sociale herstructurering van gebieden met 
sociaal-economische problemen als gevolg 
van veranderingen in de visserijsector;

c) bevordering van de kwaliteit van het 
milieu in kustgebieden;

c) bevordering van de kwaliteit van het 
milieu in kustgebieden;

d) ondersteuning en ontwikkeling van 
nationale en grensoverschrijdende 
samenwerking tussen kustgebieden.

d) ondersteuning en ontwikkeling van 
nationale en grensoverschrijdende 
samenwerking tussen kustgebieden en 
binnenwateren.

3. Iedere lidstaat moet in zijn operationeel 
programma een lijst opnemen van gebieden 
die in aanmerking komen voor steun van het 
Fonds ten behoeve van de duurzame 
ontwikkeling van kustgebieden.

3. Iedere lidstaat moet in zijn operationeel 
programma een lijst opnemen van gebieden 
die in aanmerking komen voor steun van het 
Fonds ten behoeve van de duurzame 
ontwikkeling van kustgebieden en 
binnenwateren.

Een kustgebied met visserij is in de regel 
kleiner dan NUTS III, ligt aan de kust van 
een zee of meer, of omvat een riviermonding 
waar visserij wordt bedreven. Het gebied 
moet in geografisch, oceanografisch, 
economisch en sociaal opzicht redelijk 

Een kustgebied en binnenwateren met 
visserij is in de regel kleiner dan NUTS III, 
ligt aan de kust van een zee of meer, of 
omvat een riviermonding waar visserij wordt 
bedreven. Het gebied moet in geografisch, 
oceanografisch, economisch en sociaal 
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coherent zijn. opzicht redelijk coherent zijn.

Het gebied moet een geringe 
bevolkingsdichtheid kennen, alsmede 
significante werkgelegenheid in de 
visserijsector, afnemende visserij-
activiteiten en gemeenten met niet meer dan 
100 000 inwoners.

Het gebied moet een geringe 
bevolkingsdichtheid kennen, alsmede 
significante werkgelegenheid in de 
visserijsector, afnemende visserij-
activiteiten en gemeenten met niet meer dan 
100 000 inwoners.

4. De lidstaat stelt de Commissie in kennis 
van de in lid 3 bedoelde in aanmerking 
komende gebieden.

4. De lidstaat stelt de Commissie in kennis 
van de in lid 3 bedoelde in aanmerking 
komende gebieden.

Or. en

Motivering

Aangezien de problemen van kustgebieden vergelijkbaar zijn met die van gebieden met meren 
stel ik voor de financiële steun ook aan te bieden voor de regionale ontwikkeling van 
binnenwateren en gebieden met meren.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 21
Artikel 42, lid 3, alinea 3

Het gebied moet een geringe 
bevolkingsdichtheid kennen, alsmede 
significante werkgelegenheid in de 
visserijsector, afnemende visserijactiviteiten 
en gemeenten met niet meer dan 100 000 
inwoners.

Het gebied moet een geringe 
bevolkingsdichtheid kennen, alsmede 
significante werkgelegenheid in de 
visserijsector en afnemende 
visserijactiviteiten

Or. en

Motivering

Artikel 42 betreft het toepassingsgebied van steun voor de duurzame ontwikkeling van 
visserijactiviteiten in kustgebieden, waarvoor de belangrijkste criteria een significante 
werkgelegenheid in de visserijsector en afnemende visserijactiviteiten in het desbetreffende 
gebied zijn. Een arbitrair vastgesteld inwonersaantal van gemeenten is geen terzake doend 
criterium.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 22
Artikel 43, lid 1, inleidende formule

1. Steun voor de duurzame ontwikkeling van 
kustgebieden met visserij kan worden 
toegekend voor:

1. Steun voor de duurzame ontwikkeling van 
kustgebieden en binnenwateren met visserij 
kan worden toegekend voor:

Or. en
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Motivering

Aangezien de problemen van kustgebieden vergelijkbaar zijn met die van gebieden met meren 
stel ik voor de financiële steun ook aan te bieden voor de regionale ontwikkeling van 
binnenwateren en gebieden met meren.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 23
Artikel 61, alinea 1

Voor elk operationeel programma richt de 
lidstaat in overeenstemming met de 
beheersautoriteit en na raadpleging van de 
partners een toezichtcomité op. Elk 
toezichtcomité wordt opgericht binnen drie 
maanden na de beschikking tot goedkeuring 
van het operationele programma.

Voor elk operationeel programma richt de 
lidstaat overeenkomstig zijn bestuurlijke 
structuur en in overeenstemming met de 
beheersautoriteit en na raadpleging van de 
partners een toezichtcomité op. Elk 
toezichtcomité wordt opgericht binnen drie 
maanden na de beschikking tot goedkeuring 
van het operationele programma.

Or. en

Motivering

In de verordening moet rekening worden gehouden met het feit dat in sommige federale of 
geregionaliseerde lidstaten de bevoegdheid inzake visserij gedecentraliseerd is en niet exclusief 
(bijv. het VK) of helemaal niet (bijv. België) bij de centrale regering ligt.
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