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Ændringsforslag 77
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Fiskerisektoren har en meget stor 
strategisk betydning for den 
socioøkonomiske situation, for 
forsyningen af fisk til offentligheden og 
for fødevarebalancen i de forskellige 
medlemsstater og i Den Europæiske 
Union som sådan såvel som en væsentlig 
betydning for kystsamfundenes 
samfundsøkonomiske velfærd, den lokale 
udvikling, beskæftigelsen, bevarelse og 
skabelse af økonomiske aktiviteter og 
arbejdspladser i tidligere og efterfølgende 
markedsled, forsyningen af frisk fisk og 
bevarelsen af de lokale kulturtraditioner.

Or. pt

Ændringsforslag 78
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Anvendelsesområdet for EHHF bør 
dække støtte til FFP, som omfatter 
bevaring, forvaltning og udnyttelse af 
marine, biologiske ressourcer, fersk vand, 
biologiske ressourcer og akvakultur samt
forarbejdning og markedsføring af 
fiskevarer og akvakulturprodukter, når 
sådanne aktiviteter udøves på 
medlemsstaternes område eller i Unionens 
farvande, herunder sådanne aktiviteter, der 
udøves af fiskerfartøjer, som fører et 
tredjelands flag og er registreret i et 

(2) Anvendelsesområdet for EHHF bør 
dække støtte til FFP, som omfatter 
bevaring, forvaltning og udnyttelse af 
levende marine ressourcer, levende 
ferskvandsressourcer og akvakultur såvel 
som forarbejdning og markedsføring af 
fiskevarer og akvakulturprodukter samt 
økonomiske aktiviteter i de kystsamfund, 
der er mest afhængige af fiskeri, når 
sådanne aktiviteter udøves på 
medlemsstaternes område eller i Unionens 
farvande, herunder sådanne aktiviteter, der 
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tredjeland, eller af EU-fiskerfartøjer eller 
borgere i medlemsstaterne, jf. dog 
flagstatens primære ansvar, under 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 
117 i De Forenede Nationers 
havretskonvention.

udøves af fiskerfartøjer, som fører et 
tredjelands flag og er registreret i et 
tredjeland, eller af EU-fiskerfartøjer eller 
borgere i medlemsstaterne, jf. dog 
flagstatens primære ansvar, under 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 
117 i De Forenede Nationers 
havretskonvention.

Or. pt

Ændringsforslag 79
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den fremtidige EHFF bør fuldt ud 
tage hensyn til det ikke-industrielle 
fiskeris problemer og specifikke behov, i 
betragtning af at denne type flåde er den, 
der beskæftiger mest arbejdskraft pr. 
fangstenhed i EU.

Or. pt

Ændringsforslag 80
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at styrke fiskernes tilslutning til 
Den Fælles Fiskeripolitik (FFP) og 
derved fremme en korrekt gennemførelse 
af og en generelt vellykket FFP bør 
EHFF støtte partnerskaber, samarbejde 
og dialog mellem videnskabsfolk og 
fiskere.
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Or. en

Ændringsforslag 81
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Anvendelsesområdet for EHFF bør 
dække støtte til IMP, som omfatter 
udvikling og implementering af 
samordnede operationer og 
beslutningstagning vedrørende oceaner, 
have, kystregioner og maritime sektorer og 
supplerer de forskellige EU-politikker, som 
berører dem, især de fælles 
fiskeripolitikker, transport, industri, 
territorial samhørighed, miljø, energi og 
turisme. Der bør i forvaltningen af de 
forskellige sektorpolitikker for Østersøen, 
Nordsøen, Det Keltiske Hav, 
Biscayabugten og havområdet ud for den 
iberiske halvø, Middelhavet og Sortehavet 
sikres, at der skabes den fornødne 
sammenhæng og integration.

(4) Anvendelsesområdet for EHFF bør 
dække støtte til IMP, som omfatter 
udvikling og implementering af 
samordnede operationer og 
beslutningstagning vedrørende oceaner, 
have, kystregioner og maritime sektorer og 
supplerer de forskellige EU-politikker, som 
berører dem, især de fælles 
fiskeripolitikker, transport, industri, 
territorial samhørighed, miljø, energi,
turisme og skabelse af stabil beskæftigelse 
med dertil hørende rettigheder. Der bør i 
forvaltningen af de forskellige 
sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, 
Det Keltiske Hav, Biscayabugten og 
havområdet ud for den iberiske halvø, 
Middelhavet og Sortehavet sikres, at der 
skabes den fornødne sammenhæng og 
integration.

Or. pt

Ændringsforslag 82
Jean Lambert

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
den 17. juni 2010, hvorved Europa 2020-
strategien blev vedtaget, bør Unionen og 

(5) I overensstemmelse med 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
den 17. juni 2010, hvorved Europa 2020-
strategien blev vedtaget, bør Unionen og 
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medlemsstaterne skabe intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig 
med at de fremmer en harmonisk udvikling 
i Unionen. Navnlig bør ressourcerne 
koncentreres for at imødekomme 
målsætninger og mål for Europa 2020, og 
effektiviteten bør forbedres ved at fokusere 
mere på resultater. En inddragelse af IMP i 
den nye EHHF bidrager også til de
vigtigste politikmål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse fra 3. marts 
2010 om "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 
(”Europa 2020-strategien”), og er på linje 
med de generelle målsætninger om at øge 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, der er fastsat i traktaten.

medlemsstaterne skabe intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig 
med at de fremmer en harmonisk udvikling 
i Unionen. Navnlig bør ressourcerne 
koncentreres for at imødekomme 
målsætninger og mål for Europa 2020 med 
særlig vægt på de målsætninger, der er 
knyttet til beskæftigelse, 
fattigdomsbekæmpelse og social 
udstødelse samt klimaændringer, og 
effektiviteten bør forbedres ved at fokusere 
mere på resultater. En inddragelse af IMP i 
den nye EHHF bidrager også til de 
vigtigste politikmål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse fra 3. marts 
2010 om "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 
(”Europa 2020-strategien”), og er på linje 
med de generelle målsætninger om at øge 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, der er fastsat i traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 83
Jean Lambert

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå 
målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 
kerneprioriteter, der vedrører fremme af
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur, og som kan fremme 
bæredygtighed og ressourceeffektivitet 
inden for fiskeri og akvakultur og øge 
beskæftigelse og territorial samhørighed 
ved at frigøre vækst- og jobpotentialet i 
samfund ved kysterne og inde i landet og 
udbrede diversificeringen i 
fiskeriaktiviteter til andre sektorer i den 

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå 
målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 
kerneprioriteter, der vedrører fremme af
bæredygtighed og ressourceeffektivitet i 
fiskeriet og akvakulturen ved at fremme 
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur og sikre bæredygtig 
beskæftigelse og økonomisk, social og
territorial samhørighed ved at frigøre 
udviklings- og jobpotentialet i samfund 
ved kysterne og inde i landet og udbrede 
diversificeringen i fiskeriaktiviteter til 
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marine økonomi. andre bæredygtige sektorer i den marine 
økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 84
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå 
målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 
kerneprioriteter, der vedrører fremme af 
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur, og som kan fremme 
bæredygtighed og ressourceeffektivitet 
inden for fiskeri og akvakultur og øge 
beskæftigelse og territorial samhørighed 
ved at frigøre vækst- og jobpotentialet i 
samfund ved kysterne og inde i landet og 
udbrede diversificeringen i 
fiskeriaktiviteter til andre sektorer i den 
marine økonomi.

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå 
målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 
kerneprioriteter, der vedrører fremme af 
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur, og som kan fremme 
bæredygtighed og ressourceeffektivitet 
inden for fiskeri og akvakultur og øge 
omfanget af stabil beskæftigelse med 
dertil hørende rettigheder og styrke den 
territoriale samhørighed ved at frigøre 
vækst- og jobpotentialet i samfund ved 
kysterne og inde i landet og udbrede 
diversificeringen i fiskeriaktiviteter til 
andre sektorer i den marine økonomi.

Or. pt

Ændringsforslag 85
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå 
målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå 
målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 
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kerneprioriteter, der vedrører fremme af 
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur, og som kan fremme 
bæredygtighed og ressourceeffektivitet 
inden for fiskeri og akvakultur og øge 
beskæftigelse og territorial samhørighed 
ved at frigøre vækst- og jobpotentialet i 
samfund ved kysterne og inde i landet og 
udbrede diversificeringen i 
fiskeriaktiviteter til andre sektorer i den 
marine økonomi.

kerneprioriteter, der vedrører fremme af 
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur, og som kan fremme 
bæredygtighed og ressourceeffektivitet 
inden for fiskeri og akvakultur og øge 
beskæftigelse og territorial samhørighed 
ved at frigøre vækst- og jobpotentialet i 
samfund ved kysterne og inde i landet og 
udbrede diversificeringen i 
fiskeriaktiviteter til andre sektorer i den 
marine økonomi og forbedre 
arbejdsvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 86
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det overordnede mål for den fælles 
fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter bidrager til 
langsigtede, bæredygtige miljøforhold, som 
er nødvendige for økonomisk og social 
udvikling. Den bør også bidrage til at øge 
produktiviteten, at sikre en rimelig 
levestandard i fiskerierhvervet, at skabe 
stabile markeder, at bevare ressourcerne 
og at sikre forbrugerne forsyninger til 
rimelige priser.

(8) Det overordnede mål for den fælles 
fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter bidrager til 
langsigtede, bæredygtige miljøforhold, som 
er nødvendige for økonomisk og social 
udvikling. Den bør fremme modernisering 
og en bæredygtig udvikling af 
fiskerierhvervet og sikre dets 
socioøkonomiske levedygtighed samt 
fiskeriressourcer på et bæredygtigt 
grundlag med henblik på at sikre 
forsyningen af fisk til offentligheden, 
fødevaresuverænitet og -sikkerhed, 
bevarelse af arbejdspladser og bedre 
vilkår for fiskerne samt sikre en 
bæredygtig udvikling i de kystområder, 
der er mest afhængige af fiskeri.

Or. pt
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Ændringsforslag 87
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionens budget bør finansiere 
udgifterne til den fælles fiskeripolitik og 
den integrerede maritime politik gennem 
en enkelt fond, EHHF, enten direkte eller 
som led i delt forvaltning med 
medlemsstaterne. Delt forvaltning med 
medlemsstaterne bør anvendes ikke blot på 
foranstaltninger, der støtter fiskeri,
akvakultur og lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet, men også på fælles 
markedsordninger og godtgørelse til 
regioner i den yderste periferi, kontrol og 
dataindsamling. Direkte forvaltning bør 
anvendes på videnskabelig rådgivning, 
frivillige bidrag til regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer, 
rådgivende udvalg og operationer til 
gennemførelse af en integreret maritim 
politik. Det bør specificeres, hvilke typer 
foranstaltninger der kan finansieres over 
EHFF.

(12) Unionens budget bør finansiere 
udgifterne til den fælles fiskeripolitik og 
den integrerede maritime politik gennem 
en enkelt fond, EHHF, enten direkte eller 
som led i delt forvaltning med 
medlemsstaterne. Delt forvaltning med 
medlemsstaterne bør anvendes ikke blot på 
foranstaltninger, der støtter fiskeri, 
akvakultur og udvikling af de 
kystsamfund, der er mest afhængige af 
fiskeri, men også på fælles 
markedsordninger og godtgørelse til 
regioner i den yderste periferi, kontrol og 
dataindsamling.  Direkte forvaltning bør 
anvendes på videnskabelig rådgivning, 
frivillige bidrag til regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer, 
rådgivende udvalg og operationer til 
gennemførelse af en integreret maritim 
politik. Det bør specificeres, hvilke typer 
foranstaltninger der kan finansieres over 
EHFF.

Or. pt

Ændringsforslag 88
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 50 og 51 i [forordning 
om den fælles fiskeripolitik] (i det følgende 
benævnt FFP-forordningen) bør Unionens 
finansielle bistand under EHHF gøres 
betinget af, at medlemsstaterne såvel som 

(14) Ifølge artikel 50 og 51 i [forordning 
om den fælles fiskeripolitik] (i det følgende 
benævnt FFP-forordningen) bør Unionens 
finansielle bistand under EHHF gøres 
betinget af, at medlemsstaterne såvel som 
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operatørerne overholder reglerne i FFP. 
Sigtet med denne betingelse er at 
understrege Unionens ansvar med hensyn 
til i offentlighedens interesse at sikre 
bevarelsen af marine biologiske ressourcer 
inden for rammerne af FFP, som fastsat i 
artikel 3 i TEUF.

operatørerne overholder reglerne i FFP. 
Sigtet med denne betingelse er at 
understrege Unionens ansvar med hensyn 
til i offentlighedens interesse at sikre 
bevarelsen af levende marine ressourcer 
inden for rammerne af FFP såvel som 
overholdelsen af de krav, der er knyttet til 
fremme af et højt beskæftigelsesniveau og 
sikring af en passende social beskyttelse, 
som fastsat i henholdsvis artikel 3 og 9 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 89
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Opfyldelsen af målene for FFP vil 
også blive undergravet, hvis Unionens 
finansielle bistand under EHFF bliver 
betalt til medlemsstater, som ikke 
overholder deres forpligtelser i henhold til 
FFP-reglerne vedrørende offentlighedens 
interesse i at bevare marine biologiske
ressourcer, for eksempel dataindsamling og 
gennemførelse af kontrolforpligtelser.
Desuden er der, hvis disse forpligtelser 
ikke overholdes, en risiko for, at 
uantagelige støttemodtagere eller ikke-
støtteberettigede operationer ikke vil blive 
afsløret af medlemsstaterne.

(18) Opfyldelsen af målene for FFP vil 
også blive undergravet, hvis Unionens 
finansielle bistand under EHFF bliver 
betalt til medlemsstater, som ikke 
overholder deres forpligtelser i henhold til 
FFP-reglerne vedrørende offentlighedens 
interesse i at bevare levende marine 
ressourcer, for eksempel dataindsamling og 
gennemførelse af kontrolforpligtelser, 
herunder arbejdstilsyn, og overholdelse af 
social- og arbejdsmarkedslovgivningen. 
Desuden er der, hvis disse forpligtelser 
ikke overholdes, en risiko for, at 
uantagelige støttemodtagere eller ikke-
støtteberettigede operationer ikke vil blive 
afsløret af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 90
Ole Christensen
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Unionens indsats bør supplere 
medlemsstaternes indsats eller søge at 
støtte denne indsats. For at sikre en 
betydelig værditilvækst bør partnerskabet 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne styrkes gennem 
arrangementer med deltagelse af 
forskellige typer af partnere under fuld 
hensyntagen til medlemsstaternes 
institutionelle kompetencer. Der bør især 
lægges vægt på at sikre en passende 
repræsentation af kvinder og 
minoritetsgrupper. Dette partnerskab 
vedrører regionale, lokale og andre 
offentlige myndigheder samt andre 
relevante organer, herunder dem, som er 
ansvarlige for miljøet og for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
kompetente organer. De berørte partnere 
bør inddrages i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmeringen.

(22) Unionens indsats bør supplere 
medlemsstaternes indsats eller søge at 
støtte denne indsats. For at sikre en 
betydelig værditilvækst bør partnerskabet 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne styrkes gennem 
arrangementer med deltagelse af 
forskellige typer af partnere, herunder de 
repræsentative arbejdsmarkedsparter,
under fuld hensyntagen til 
medlemsstaternes institutionelle 
kompetencer. Der bør især lægges vægt på 
at sikre en passende repræsentation af 
kvinder og minoritetsgrupper. Dette 
partnerskab vedrører regionale, lokale og 
andre offentlige myndigheder samt andre 
relevante organer, herunder dem, som er 
ansvarlige for miljøet og for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
kompetente organer. De berørte partnere 
bør inddrages i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmeringen.

Or. en

Ændringsforslag 91
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Unionens indsats bør supplere 
medlemsstaternes indsats eller søge at 
støtte denne indsats. For at sikre en 
betydelig værditilvækst bør partnerskabet 
mellem Kommissionen og 

(22) Unionens indsats bør supplere 
medlemsstaternes indsats eller søge at 
støtte denne indsats. For at sikre en 
betydelig værditilvækst bør partnerskabet 
mellem Kommissionen og 
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medlemsstaterne styrkes gennem 
arrangementer med deltagelse af 
forskellige typer af partnere under fuld 
hensyntagen til medlemsstaternes 
institutionelle kompetencer. Der bør især 
lægges vægt på at sikre en passende 
repræsentation af kvinder og 
minoritetsgrupper. Dette partnerskab 
vedrører regionale, lokale og andre 
offentlige myndigheder samt andre 
relevante organer, herunder dem, som er 
ansvarlige for miljøet og for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
kompetente organer. De berørte partnere 
bør inddrages i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmeringen.

medlemsstaterne styrkes gennem 
arrangementer med deltagelse af 
forskellige typer af partnere under fuld 
hensyntagen til medlemsstaternes 
institutionelle kompetencer. Der bør især 
lægges vægt på at sikre en passende 
repræsentation af kvinder og 
minoritetsgrupper. Dette partnerskab 
vedrører regionale, lokale og andre 
offentlige myndigheder samt andre 
relevante organer, herunder fiskerisektoren 
og dem, som er ansvarlige for miljøet og 
for at fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder, arbejdsmarkedets parter og andre 
kompetente organer. De berørte partnere 
bør inddrages i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmeringen.

Or. pt

Ændringsforslag 92
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at øge fiskeriets konkurrenceevne
og økonomiske resultater er det afgørende 
at fremme innovation og iværksætteri. 
Derfor bør EHFF støtte innovative 
operationer og virksomhedsudvikling.

(31) For at forbedre producenternes 
indtjeningsevne og udbyttet for de 
erhvervsdrivende inden for fiskeriet er det 
afgørende at støtte og fremme 
modernisering og en bæredygtig udvikling 
af fiskerisektoren. Derfor bør EHFF støtte 
udviklingen af fiskerisektoren, navnlig det 
ikke-industrielle fiskeri.

Or. pt

Ændringsforslag 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at øge fiskeriets konkurrenceevne 
og økonomiske resultater er det afgørende 
at fremme innovation og iværksætteri.
Derfor bør EHFF støtte innovative 
operationer og virksomhedsudvikling.

(31) For at øge fiskeriets konkurrenceevne 
og økonomiske resultater er det afgørende 
at fremme innovation og iværksætteri. 
Økoinnovation skal sigte mod at forbedre 
fiskeriets økologiske bæredygtighed og 
mindske fiskeriets indvirkning på de 
marine økosystemer. Derfor bør EHFF 
støtte innovative operationer og 
virksomhedsudvikling, som er 
miljømæssigt bæredygtige og anvender 
forsigtighedsprincippet og den 
økosystembaserede tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 94
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Som følge af de seneste års 
økonomiske turbulens på grund af 
finanskrisen oplever mange unge 
vanskeligheder ved at opnå tilstrækkelig 
finansiering til at kunne gå ind i 
fiskerierhvervet. Derfor bør EHFF-støtte 
også sigte mod at hjælpe unge med at gå 
ind i fiskerierhvervet ved for eksempel at 
bidrage til 
førstegangsvirksomhedsetablering. 

Or. en

Ændringsforslag 95
Inês Cristina Zuber
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Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Investering i menneskelig kapital er 
også afgørende for at kunne øge
konkurrenceevnen og økonomiske 
resultater for fiskeri og maritime 
aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte livslang 
læring, samarbejde mellem videnskabsfolk 
og fiskere ved at fremme udbredelsen af 
viden og tilbyde rådgivning, der kan være 
med til at forbedre operatørernes 
overordnede resultater og 
konkurrenceevne.

(32) Investering i menneskelig kapital er 
også afgørende for at kunne forbedre 
producenternes indtjeningsevne og 
udbyttet for de erhvervsdrivende i 
fiskeriet. Derfor bør EHFF støtte tilgangen 
af unge til fiskerierhvervet, faglig 
uddannelse, livslang læring, samarbejde 
mellem videnskabsfolk og fiskere ved at 
fremme udbredelsen af viden og tilbyde 
rådgivning, der kan være med til at 
forbedre operatørernes overordnede 
resultater og indtjeningsevne.

Or. pt

Ændringsforslag 96
Jean Lambert

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Investering i menneskelig kapital er 
også afgørende for at kunne øge 
konkurrenceevnen og økonomiske 
resultater for fiskeri og maritime 
aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte livslang 
læring, samarbejde mellem videnskabsfolk 
og fiskere ved at fremme udbredelsen af 
viden og tilbyde rådgivning, der kan være 
med til at forbedre operatørernes 
overordnede resultater og 
konkurrenceevne.

(32) Investering i menneskelig kapital er 
også afgørende for at kunne øge 
konkurrenceevnen og økonomiske 
resultater for fiskeri og maritime 
aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte tiltag til 
at sikre adgang til indledende og livslang 
læring af høj kvalitet, samarbejde mellem 
videnskabsfolk og fiskere ved at fremme 
udbredelsen af viden og tilbyde rådgivning,
der kan være med til at forbedre 
operatørernes overordnede resultater og 
konkurrenceevne og bidrage til at mindske 
aktiviteternes indvirkning på miljøet.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) EHHF bør støtte en bæredygtig 
nærforvaltning af fiskeriet samt udvikling 
af kystsamfundene.

Or. pt

Ændringsforslag 98
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I betragtning af hvor lille deltagelsen 
af små kystfiskere er i den sociale dialog, 
bør EHFF støtte organisationer, der 
fremmer denne dialog i de relevante fora.

(34) I betragtning af hvor svag den sociale 
dialog er på sektorniveau, bør EHFF støtte 
organisationer, der fremmer denne dialog 
for at opbygge deres kapacitet på 
regionalt og nationalt niveau samt 
EU-niveau, og som fremmer 
repræsentationen af fiskerisektorens 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 99
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) I betragtning af hvilket potentiale 
diversificeringen har for små kystfiskere, 
og deres afgørende rolle i samfund ved 

(35) I betragtning af hvilket potentiale 
diversificeringen har for små kystfiskere, 
og deres afgørende rolle i samfund ved 



PE492.837v01-00 16/43 AM\908413DA.doc

DA

kysterne bør EHFF fremme diversificering 
ved at støtte virksomhedsopstart og 
investeringer til ombygning af deres 
fartøjer, ud over den relevante uddannelse 
til at opnå erhvervsmæssige færdigheder i 
det relevante område uden for 
fiskeriaktiviteter.

kysterne bør EHFF fremme diversificering 
ved at støtte virksomhedsopstart og 
investeringer til ombygning af deres 
fartøjer, ud over den relevante uddannelse 
til at opnå erhvervsmæssige færdigheder i 
det relevante område uden for 
fiskeriaktiviteter. EHFF's støtte til 
diversificeringsaktiviteter bør ligeledes 
lægge særlig vægt på de unges situation 
og muligheder i kystsamfundene.

Or. en

Ændringsforslag 100
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) mener, at 
fiskeri er et farligt arbejde sammenlignet 
med andre erhverv, og ILO har 
undertegnet mange konventioner og 
fremsat mange henstillinger med henblik 
på at fremme anstændige arbejdsforhold 
for fiskerne. Principperne i sådanne 
konventioner og henstillinger bør være 
centrale kriterier for fastlæggelsen af, 
hvordan EHFF's ressourcer skal 
anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at afhjælpe sundheds- og 
sikkerhedsbehovene om bord bør EHFF 
støtte investeringer, der dækker sikkerhed 
og hygiejne om bord.

(36) For at afhjælpe sundheds- og 
sikkerhedsbehovene om bord bør EHFF 
kun støtte investeringer, der dækker 
sikkerhed og hygiejne om bord for 
fartøjer, der udøver deres 
fiskerivirksomhed i fiskeri, hvor det er 
påvist, at der ikke er overkapacitet. Disse 
investeringer må ikke øge fartøjernes 
fangstevne.

Or. en

Ændringsforslag 102
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Som et resultat af indførelsen af 
ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele, som er omhandlet i 
artikel 27 i [FFP-forordningen], og for at 
støtte medlemsstaterne med 
gennemførelsen af disse nye ordninger 
bør EHFF yde støtte til 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
bedste praksis.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 103
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med indførelsen af ordningerne med (38) Der er behov for nye 
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omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren 
kunne blive mere konkurrencedygtig. 
Følgelig kan der være et behov for nye 
erhvervsmuligheder uden for 
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF 
støtte diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart og ombygning af 
fartøjer til maritime aktiviteter uden for 
fiskeriaktiviteterne for mindre 
kystfiskerfartøjer. Denne operation 
forekommer at være hensigtsmæssig, da 
mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet 
af ordningerne med omsættelige 
fiskekvoteandele.

erhvervsmuligheder i de sektorer, der er 
tilknyttet fiskeriet. Derfor bør EHFF støtte 
diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart.

Or. pt

Ændringsforslag 104
Jean Lambert

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med indførelsen af ordningerne med 
omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren 
kunne blive mere konkurrencedygtig.
Følgelig kan der være et behov for nye 
erhvervsmuligheder uden for 
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte 
diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart og ombygning af 
fartøjer til maritime aktiviteter uden for 
fiskeriaktiviteterne for mindre 
kystfiskerfartøjer. Denne operation
forekommer at være hensigtsmæssig, da 
mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet 
af ordningerne med omsættelige 
fiskekvoteandele.

(38) Med indførelsen af ordningerne med 
omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren 
kunne blive mere konkurrencedygtig. 
Følgelig kan der være et behov for nye 
erhvervsmuligheder uden for 
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte 
diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart og ombygning af 
fartøjer til maritime aktiviteter med en lav 
indvirkning på miljøet, uden for 
fiskeriaktiviteterne for mindre 
kystfiskerfartøjer. Denne operation 
forekommer at være hensigtsmæssig, da 
mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet 
af ordningerne med omsættelige 
fiskekvoteandele.

Or. en
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Ændringsforslag 105
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Målet for den fælles fiskeripolitik er at 
sikre bæredygtig udnyttelse af 
fiskebestandene. Overkapacitet anses for at 
være en væsentlig årsag til overfiskeri. Det 
er derfor helt afgørende at få tilpasset 
fiskerflåden i Unionen efter de tilgængelige 
ressourcer. En fjernelse af overkapacitet 
gennem offentlig støtte som for eksempel 
midlertidig eller permanent ophør og 
ophugningsordninger har vist sig at være 
ineffektiv. EHFF vil derfor støtte 
oprettelse og forvaltning af ordninger med 
omsættelige fiskekvoteandele, som skal 
reducere overkapaciteten og øge de 
økonomiske resultater og rentabiliteten 
for de berørte operatører.

(39) Målet for den fælles fiskeripolitik er at 
sikre bæredygtig udnyttelse af 
fiskebestandene. Overkapacitet anses for at 
være en væsentlig årsag til overfiskeri. Det 
er derfor helt afgørende at få tilpasset 
fiskerflåden i Unionen efter de tilgængelige 
ressourcer. Det er vigtigt at understrege, at 
det har vist sig at være ineffektivt at fjerne
overkapacitet gennem offentlig støtte som 
for eksempel til midlertidig eller permanent 
ophør og ophugningsordninger.

Or. pt

Ændringsforslag 106
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Eftersom overkapacitet er en af 
hovedårsagerne til overfiskeri, er det 
nødvendigt at træffe foranstaltninger for 
at tilpasse fiskerflåden i Unionen efter de 
tilgængelige ressourcer. I den forbindelse 
bør EHFF støtte oprettelse, ændring og 
forvaltning af ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele, som indføres med FFP 
som forvaltningsredskaber til reduktion af 

udgår
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overkapacitet.

Or. pt

Ændringsforslag 107
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) På same måde bør EHFF støtte en 
reduktion af fiskeriets indvirkning på det 
marine miljø, navnlig ved at fremme 
økoinnovation, mere selektive redskaber og 
udstyr samt foranstaltninger, der har til 
formål at beskytte og genoprette marin 
biodiversitet og marine økosystemer og 
tjenesterne herfra på linje med EU's 
biodiversitetsstrategi for 2020.

(42) På same måde bør EHFF støtte en 
minimering og om muligt en eliminering
af fiskeriets indvirkning på det marine 
miljø, navnlig ved at fremme 
økoinnovation, mere selektive redskaber og 
udstyr samt foranstaltninger, der har til 
formål at beskytte og genoprette marin 
biodiversitet og marine økosystemer og 
tjenesterne herfra på linje med EU's 
biodiversitetsstrategi for 2020 og 
overholdelse af de niveauer, der er 
nødvendige for at kunne opnå en god 
miljøtilstand senest i 2020, som fastsat i 
havstrategi-rammedirektivet. 

Or. en

Ændringsforslag 108
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Investering i menneskelig kapital er 
også afgørende for at kunne øge
konkurrenceevnen og økonomiske 
resultater for akvakulturaktiviteter. Derfor 
bør EHFF støtte livslang læring og 
netværk, der kan fremme udbredelsen af 
viden og tilbyde rådgivning, som kan være 

(51) Investering i menneskelig kapital er 
også afgørende for at kunne forbedre 
producenternes indtjeningsevne og 
udbyttet for erhvervsdrivende med 
tilknytning til akvakulturaktiviteter. Derfor 
bør EHFF støtte livslang læring og 
netværk, der kan fremme udbredelsen af 
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med til at forbedre operatørernes 
overordnede resultater og 
konkurrenceevne.

viden og tilbyde rådgivning, som kan være 
med til at forbedre operatørernes 
overordnede resultater og 
konkurrenceevne.

Or. pt

Ændringsforslag 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Investering i menneskelig kapital er 
også afgørende for at kunne øge 
konkurrenceevnen og økonomiske 
resultater for akvakulturaktiviteter. Derfor 
bør EHFF støtte livslang læring og 
netværk, der kan fremme udbredelsen af 
viden og tilbyde rådgivning, som kan være 
med til at forbedre operatørernes 
overordnede resultater og 
konkurrenceevne.

(51) Investering i menneskelig kapital er 
også afgørende for at kunne øge
konkurrenceevnen og økonomiske 
resultater for akvakulturaktiviteter. Derfor 
bør EHFF støtte livslang læring og 
netværk, der kan fremme udbredelsen af 
viden og tilbyde rådgivning, som kan være 
med til at forbedre metoder, der sigter mod 
at mindske indvirkningen på miljøet, samt 
operatørernes overordnede resultater og 
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 110
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) På fiskeriområder bør lokaludvikling 
styret af lokalsamfund tilskynde til 
innovative tilgange til at skabe vækst og 
arbejdspladser, navnlig ved at give 
fiskevarer en merværdi og diversificere den 
lokale økonomi hen imod nye økonomiske 
aktiviteter, herunder aktiviteter, som opnås 

(56) På fiskeriområder bør lokaludvikling 
styret af lokalsamfund tilskynde til 
innovative og inklusive tilgange til at 
skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser 
af høj kvalitet, navnlig ved at give 
fiskevarer en merværdi og diversificere den 
lokale økonomi hen imod nye økonomiske 
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ved ”blå vækst” og de bredere maritime 
sektorer.

aktiviteter, herunder aktiviteter, som opnås 
ved ”blå vækst” og de bredere maritime 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Den bæredygtige udvikling af 
fiskeriområder bør bidrage til EU 2020-
målene om fremme af social inklusion og 
fattigdomsreduktion og til at fremme 
innovation på lokalt plan samt til målet om 
territorial samhørighed, som er en af 
hovedprioriteterne i Lissabontraktaten.

(57) Den bæredygtige udvikling af 
fiskeriområder bør bidrage til EU 2020-
målene om fremme af social inklusion og 
fattigdomsreduktion og til at fremme 
økoinnovation på lokalt plan samt til målet 
om territorial samhørighed, som er en af 
hovedprioriteterne i Lissabontraktaten.

Or. en

Ændringsforslag 112
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Lokaludvikling styret af lokalsamfund 
bør gennemføres ved en lokal forankret 
tilgang af lokale partnerskaber, som består 
af repræsentanter for den offentlige og den 
private sektor og for civilsamfundet og bør 
være en klar afspejling af det lokale 
samfund; disse lokale aktører er dem, der 
er bedst placeret til at opstille og 
gennemføre integrerede multisektorale 
udviklingsstrategier, der kan opfylde 
behovene i deres lokale fiskeriområder; for 
at sikre repræsentationen af lokale 

(58) Lokaludvikling styret af lokalsamfund 
bør gennemføres ved en lokal forankret 
tilgang af lokale partnerskaber, som består 
af repræsentanter for den offentlige og den 
private sektor og for civilsamfundet, 
herunder de repræsentative 
arbejdsmarkedsparter, og bør være en klar 
afspejling af det lokale samfund; disse 
lokale aktører er dem, der er bedst placeret 
til at opstille og gennemføre integrerede 
multisektorale udviklingsstrategier, der kan 
opfylde behovene i deres lokale 
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aktionsgrupper er det vigtigt, at ingen 
interessegruppe har mere end 49 % af 
stemmerne i de beslutningstagende 
organer.

fiskeriområder; for at sikre 
repræsentationen af lokale aktionsgrupper 
er det vigtigt, at ingen interessegruppe har 
mere end 49 % af stemmerne i de 
beslutningstagende organer.

Or. en

Ændringsforslag 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) EHFF bør støtte fremstød for 
integreret maritim styring på alle niveauer, 
især gennem udveksling af bedste praksis 
samt videreudvikling og gennemførelse af 
havområdestrategier. Disse strategier har til 
formål at opstille en integreret ramme for 
håndtering af de fælles udfordringer i 
europæiske havområder og et styrket 
samarbejde mellem interessenter for at 
maksimere brugen af Unionens finansielle 
instrumenter og fonde og bidrage til den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen.

(77) EHFF bør støtte fremstød for 
integreret maritim styring på alle niveauer, 
især gennem udveksling af bedste praksis 
samt videreudvikling og gennemførelse af 
havområdestrategier. Disse strategier har til 
formål at opstille en integreret ramme for 
håndtering af de fælles udfordringer i 
europæiske havområder og et styrket 
samarbejde mellem interessenter for at 
maksimere brugen af Unionens finansielle 
instrumenter og fonde og bidrage til 
miljømæssig bæredygtighed, den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 114
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) EHFF bør også støtte bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse, 
innovation og konkurrenceevne inden for 

(80) EHFF bør også støtte bæredygtig og 
inklusiv økonomisk vækst, beskæftigelse, 
bedre leve- og arbejdsvilkår, innovation og 
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marine sektorer og i kystregioner. Det er 
især vigtigt at identificere 
reguleringsmæssige barrierer og mangler 
på færdigheder, som er til hinder for vækst 
i nye og kommende maritime sektorer, 
samt operationer, der skal fremme 
investering i teknologisk innovation, som 
er nødvendig for at kunne fremme 
virksomhedspotentialet i marine og 
maritime anvendelsesområder.

konkurrenceevne inden for marine sektorer 
og i kystregioner. Det er især vigtigt at 
identificere reguleringsmæssige barrierer 
og mangler på færdigheder, som er til 
hinder for vækst i nye og kommende 
maritime sektorer, samt operationer, der 
skal fremme investering i teknologisk 
innovation, som er nødvendig for at kunne 
fremme virksomhedspotentialet i marine 
og maritime anvendelsesområder.

Or. en

Ændringsforslag 115
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) I betragtning af hvor stor betydning 
det har at sikre bevarelsen af marine 
biologiske ressourcer og beskytte 
fiskebestande, især fra ulovligt fiskeri, og 
ud fra de konklusioner, der blev draget i 
grønbogen om reformen af den fælles 
fiskeripolitik, bør de operatører, som ikke 
følger reglerne i FFP og i alvorlig grad 
skader bæredygtigheden for de berørte 
bestande og derfor udgør en alvorlig trussel 
mod den bæredygtige udnyttelse af levende 
marine biologiske ressourcer, som 
genopretter og opretholder populationer af 
befiskede arter over de niveauer, som kan 
give MSY, og de operatører, som er 
involveret i IUU-fiskeri, bør udelukkes fra 
støtte under EHFF. Unionens støtte bør 
ikke på noget tidspunkt fra udvælgelsen til 
gennemførelsen af en operation anvendes 
til noget, som kan undergrave 
offentlighedens interesse i at bevare marine 
biologiske ressourcer, som er medtaget i 
målene for FFP-forordningen.

(88) I betragtning af hvor stor betydning 
det har at sikre bevarelsen af marine 
biologiske ressourcer og beskytte 
fiskebestande, især fra ulovligt fiskeri, og 
ud fra de konklusioner, der blev draget i 
grønbogen om reformen af den fælles 
fiskeripolitik, bør de operatører, som ikke 
følger reglerne i FFP og i alvorlig grad 
skader bæredygtigheden for de berørte 
bestande og derfor udgør en alvorlig trussel 
mod den bæredygtige udnyttelse af levende 
marine biologiske ressourcer, som 
genopretter og opretholder populationer af 
befiskede arter over de niveauer, som kan 
give MSY, og de operatører, som er 
involveret i IUU-fiskeri, såvel som de 
operatører, der ikke overholder 
arbejdsvilkår, som er i tråd med ILO's 
konvention nr. 188 og henstilling nr. 199, 
udelukkes fra støtte under EHFF. Unionens 
støtte bør ikke på noget tidspunkt fra 
udvælgelsen til gennemførelsen af en 
operation anvendes til noget, som kan 
undergrave offentlighedens interesse i at 
bevare marine biologiske ressourcer, som 
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er medtaget i målene for FFP-
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 116
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "fisker": en person, der udøver 
erhvervsfiskeri, som fastsat af 
medlemsstaten, om bord på et operationelt 
fiskerfartøj, eller erhvervsmæssig høst af 
marine organismer, som fastsat af 
medlemsstaten, uden et fartøj

6) "fisker": en person, der udøver 
erhvervsfiskeri, som fastsat af 
medlemsstaten, om bord på et operationelt 
fiskerfartøj, eller erhvervsmæssig høst af 
marine organismer, som fastsat af 
medlemsstaten, uden et fartøj. Medmindre 
andet er angivet, dækker "fisker" både 
over fartøjsejeren og den person, der 
arbejder om bord, og som har et 
ansættelsesforhold til fartøjsejeren

Or. en

Ændringsforslag 117
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme bæredygtighed og 
konkurrencedygtighed inden for fiskeri og 
akvakultur

a) at fremme bæredygtighed inden for 
fiskeri og akvakultur

Or. pt

Ændringsforslag 118
Inês Cristina Zuber
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme en balanceret og inklusiv 
territorial udvikling af fiskeriområder

c) at fremme en bæredygtig udvikling af de 
kystområder, der er mest afhængige af 
fiskeri, og jobskabelse

Or. pt

Ændringsforslag 119
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af økonomisk vækst, social 
inklusion, jobskabelse og støtte til 
arbejdskraftmobilitet i samfund ved 
kysterne og inde i landet, som afhænger af 
fiskeri og akvakultur

a) fremme af økonomisk vækst, social 
inklusion, jobskabelse og støtte til samfund 
ved kysterne og inde i landet, som er 
afhængige af fiskeri og akvakultur

Or. pt

Ændringsforslag 120
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af økonomisk vækst, social 
inklusion, jobskabelse og støtte til 
arbejdskraftmobilitet i samfund ved 
kysterne og inde i landet, som afhænger af 
fiskeri og akvakultur

a) fremme af økonomisk vækst, social 
inklusion, jobskabelse, 
beskæftigelsesegnethed og støtte til 
arbejdskraftmobilitet i samfund ved 
kysterne og inde i landet, som er 
afhængige af fiskeri og akvakultur, under 
hensyntagen til situationen for udsatte 
grupper, herunder kvinder, minoriteter og 
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unge

Or. en

Ændringsforslag 121
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) diversificering af fiskeriaktiviteter i 
andre sektorer af maritim økonomi og 
vækst af maritim økonomi, herunder 
modvirkning af klimaændringer.

b) støtte til fiskeriet og til diversificering af 
fiskeriaktiviteter i andre sektorer af 
maritim økonomi og vækst af maritim 
økonomi, herunder modvirkning af 
klimaændringer.

Or. pt

Ændringsforslag 122
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) diversificering af fiskeriaktiviteter i 
andre sektorer af maritim økonomi og 
vækst af maritim økonomi, herunder 
modvirkning af klimaændringer.

b) diversificering af fiskeriaktiviteter i 
andre sektorer af maritim økonomi, 
mobilitet for ansatte fiskere, der 
afskediges, og vækst af maritim økonomi, 
herunder modvirkning af klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 123
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Fremme innovativ, konkurrencedygtigt
og videnbaseret fiskeri ved at fokusere på 
følgende områder:

2) Fremme innovativt og videnbaseret 
fiskeri ved at fokusere på følgende 
områder:

Or. pt

Ændringsforslag 124
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af fiskeriets konkurrenceevne
og levedygtighed, især for mindre 
kystfartøjer, og forbedring af sikkerheds-
og arbejdsvilkårene

b) fremme af producenternes 
indtjeningsevne og fiskeriets
levedygtighed, især for mindre kystfartøjer, 
og forbedring af sikkerheds- og 
arbejdsvilkårene

Or. pt

Ændringsforslag 125
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikling af nye erhvervsmæssige 
færdigheder og livslang læring

c) fremme af tilgangen af unge til 
fiskerierhvervet og udvikling af faglig 
uddannelse, nye erhvervsmæssige 
færdigheder og livslang læring

Or. pt

Ændringsforslag 126
Inês Cristina Zuber
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Fremme innovativ, konkurrencedygtig
og videnbaseret akvakultur ved at fokusere 
på følgende områder:

3) Fremme innovativ og videnbaseret 
akvakultur ved at fokusere på følgende 
områder:

Or. pt

Ændringsforslag 127
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af konkurrenceevnen og 
levedygtigheden for 
akvakulturvirksomheder, især smv’er

b) forbedre producenternes 
indtjeningsevne og levedygtigheden for 
akvakulturvirksomheder, især smv’er

Or. pt

Ændringsforslag 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) opnåelse af en god miljøtilstand som 
fastsat i havstrategi-rammedirektivet.

Or. en

Ændringsforslag 129
Ole Christensen



PE492.837v01-00 30/43 AM\908413DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til kontrol og håndhævelse, ved at 
fremme institutionel kapacitet og en 
effektiv offentlig administration.

b) støtte til kontrol og håndhævelse, 
herunder arbejdstilsyn, ved at fremme 
institutionel kapacitet og en effektiv 
offentlig administration

Or. en

Ændringsforslag 130
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) støtte til partnerskaber, samarbejde og 
dialog mellem videnskabsfolk og fiskere 
med henblik på at fremme de berørte 
interessenters tilslutning til FFP.

Or. en

Ændringsforslag 131
Jean Lambert

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de generelle principper, der er 
anført i artikel 4 i [forordning (EU) nr. […] 
om fælles bestemmelser], sørger 
Kommissionen og medlemsstaterne for 
koordinering af og komplementaritet 
mellem støtten fra EHFF og fra andre af 
Unionens politikker og finansielle 
instrumenter, herunder forordning (EF) nr. 
[om et rammeprogram for tiltag vedrørende 

I overensstemmelse med de generelle 
principper, der er anført i artikel 4 i 
[forordning (EU) nr. […] om fælles 
bestemmelser], sørger Kommissionen og 
medlemsstaterne for koordinering af og 
komplementaritet mellem støtten fra EHFF 
og fra andre fonde inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken og andre af 
Unionens politikker og finansielle 
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miljø og klimaændringer (LIFE-
rammeprogrammet)] og dem, der ligger 
inden for rammerne af Unionens optræden 
udadtil. Koordineringen af bistanden fra 
EHFF og LIFE-rammeprogrammet foregår 
navnlig ved at fremme finansieringen af 
aktiviteter, som supplerer integrerede 
projekter, der finansieres under LIFE-
rammeprogrammet, samt ved at fremme 
brugen af løsninger, metoder og tilgange, 
som er valideret under LIFE-
rammeprogrammet.

instrumenter, herunder forordning (EF) nr. 
[om et rammeprogram for tiltag vedrørende 
miljø og klimaændringer (LIFE-
rammeprogrammet)] og dem, der ligger 
inden for rammerne af Unionens optræden 
udadtil. Koordineringen af bistanden fra 
EHFF og LIFE-rammeprogrammet foregår 
navnlig ved at fremme finansieringen af 
aktiviteter, som supplerer integrerede 
projekter, der finansieres under LIFE-
rammeprogrammet, samt ved at fremme 
brugen af løsninger, metoder og tilgange, 
som er valideret under LIFE-
rammeprogrammet, navnlig 
prioritetsområdet biodiversitet.

Or. en

Ændringsforslag 132
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) operatører, der har overtrådt ILO's 
konvention nr. 188 og henstilling nr. 199 
om arbejdsforhold i fiskerisektoren

Or. en

Ændringsforslag 133
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) enhver investering om bord for flåder, 
der har overkapacitet.

Or. en
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Ændringsforslag 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 4 535 000 000 EUR af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig 
udvikling af fiskeri, akvakultur og 
fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II 
og III.

2. Et samlet maksimumsbeløb på 
4 170 000 000 EUR af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig 
udvikling af fiskeri, akvakultur og 
fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II 
og III.

Or. en

Ændringsforslag 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 477 000 000 EUR af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
artikel 78.

3. Et samlet mindstebeløb på 
600 000 000 EUR af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
artikel 78.

Or. en

Ændringsforslag 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 358 000 000 EUR af de midler, der er 4. Et samlet mindstebeløb på 
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omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger 
vedrørende dataindsamling omhandlet i 
artikel 79.

600 000 000 EUR af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
artikel 79.

Or. en

Ændringsforslag 137
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) beskæftigelsesniveauet inden for fiskeri
og akvakultur

i) beskæftigelsesniveauet i fiskeri- og 
akvakultursektoren

Or. pt

Ændringsforslag 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da ) sammenhæng mellem 
foranstaltningerne under Unionens 
prioriteter for EHFF, som er omhandlet i 
artikel 38, stk. 1, litra d), i nærværende 
forordning, og de prioriterede 
aktionsplaner for NATURA 2000, som er 
omhandlet i artikel 8, stk. 4, i Rådets 
direktiv 92/43/EØF om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter.

Or. en

Ændringsforslag 139
Jean Lambert
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) beskrivelse af udvælgelseskriterier for 
projekter

f) beskrivelse af udvælgelseskriterier for 
projekter, hvor der gives prioritet til 
projekter, der er udformet til at reducere 
fiskeriets og akvakulturens indvirkning på 
miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra o – nr. i – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en vurdering af balancen mellem 
fiskerikapacitet og fiskerimuligheder

Or. en

Ændringsforslag 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at fremme innovation 
inden for fiskeriet kan EHFF støtte 
projekter, der har til formål at udvikle eller 
indføre nye eller væsentligt forbedrede 
produkter sammenlignet med den seneste 
udvikling, nye eller forbedrede processer, 
nye eller forbedrede forvaltnings- og 
organisationssystemer.

1. Med henblik på at fremme innovation 
inden for fiskeriet kan EHFF støtte 
projekter, der har til formål at udvikle eller 
indføre nye eller væsentligt forbedrede 
produkter sammenlignet med den seneste 
udvikling, nye eller forbedrede processer, 
nye eller forbedrede forvaltnings- og 
organisationssystemer, forudsat at 
sådanne projekter bidrager til at nå de 
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mål, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i 
[forordningen om den fælles 
fiskeripolitik].

Or. en

Ændringsforslag 142
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) livslang læring, formidling af 
videnskabelig viden og innovativ praksis 
samt opnåelse af nye erhvervsmæssige 
færdigheder med tilknytning til den 
bæredygtige forvaltning af marine 
økosystemer, aktiviteter inden for den 
maritime sektor, innovation og 
iværksætteri

a) fremme af tilgangen af unge til 
sektoren, af faglig uddannelse, livslang 
læring, formidling af videnskabelig viden 
og innovativ praksis samt opnåelse af nye 
erhvervsmæssige færdigheder med 
tilknytning til den bæredygtige forvaltning 
af marine økosystemer, aktiviteter inden 
for den maritime sektor, innovation og 
iværksætteri

Or. pt

Ændringsforslag 143
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af den sociale dialog på 
nationalt, regional eller lokalt plan med 
inddragelse af fiskere og andre relevante 
interessenter.

c) fremme af den sociale dialog på 
nationalt, regional eller lokalt plan med 
inddragelse af de repræsentative 
arbejdsmarkedsparter.

Or. en
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Ændringsforslag 144
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ombygning af mindre kystfiskerfartøjer, 
så de kan anvendes til aktiviteter uden for
fiskeriet.

b) ombygning af mindre kystfiskerfartøjer, 
så de kan anvendes til aktiviteter, der 
supplerer fiskeriet.

Or. pt

Ændringsforslag 145
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte gives til fiskere eller ejere af 
fiskerfartøjer.

2. Støtte gives udelukkende til fiskere eller 
ejere af fiskerfartøjer, der udøver deres 
fiskerivirksomhed i fiskeri, hvor det er 
påvist, at der er en effektiv balance 
mellem fiskerimuligheder og 
fiskerikapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 146
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Støtte til ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele inden for FFP
1. For at få fastlagt eller ændret 
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ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 27 i 
[forordning om FFP] kan EHFF støtte:
a) udformning og udvikling af tekniske og 
administrative midler, som er nødvendige 
for oprettelsen eller funktionen af en 
ordning med omsættelige fiskekvoteandele
b) deltagelse af interessenter i udformning 
og udvikling af ordninger med 
omsættelige fiskekvoteandele
c) overvågning og evaluering af ordninger 
med omsættelige fiskekvoteandele
d) forvaltning af ordninger med 
omsættelige fiskekvoteandele.
2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), b) og 
c), gives kun til offentlige myndigheder.
Støtte i henhold til stk. 1, litra d), i denne 
artikel gives til offentlige myndigheder, 
juridiske eller fysiske personer eller 
anerkendte producentorganisationer, der 
deltager i kollektiv forvaltning af samlede 
omsættelige fiskekvoteandele i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i 
forordningen om fælles fiskeri.

Or. pt

Ændringsforslag 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre en effektiv gennemførelse 
af bevaringsforanstaltninger i henhold til 
artikel 17 og 21 i [forordning om den 
fælles fiskeripolitik] kan EHFF støtte:

1. For effektivt at gennemføre 
prioriteterne for regionalisering i Den 
Fælles Fiskeripolitik samt
bevaringsforanstaltninger i henhold til 
artikel 17 og 21 i [forordning om den 
fælles fiskeripolitik] kan EHFF støtte:

Or. en
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Ændringsforslag 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deltagelse af interessenter i udformning 
og gennemførelse af 
bevaringsforanstaltninger som omhandlet i 
artikel 17 og 21 i [forordning om den 
fælles fiskeripolitik].

b) deltagelse af interessenter i oprettelsen 
og udarbejdelsen af flerårige planer i 
overensstemmelse med artikel 9, 10 og 11 
i [forordningen om FFP] og 
bevaringsforanstaltninger som omhandlet i 
artikel 17 og 21 i [forordning om den 
fælles fiskeripolitik].

Or. en

Ændringsforslag 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremmer forskning i fiskepraksis, 
redskaber, vurdering af bestandene og 
fiskeriets indvirkning på økosystemerne, 
der sigter mod at minimere eller undgå 
fiskeriets skadelige indvirkninger på de 
marine arter og habitater.

Or. en

Ændringsforslag 150
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forvaltning, genopretning og 
overvågning af NATURA 2000-steder i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle i 
overensstemmelse med prioriterede 
aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF

d) identificering, udvælgelse og oprettelse 
såvel som forvaltning, genopretning og 
overvågning af NATURA 2000-steder i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle i 
overensstemmelse med prioriterede 
aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF

Or. en

Ændringsforslag 151
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning, genopretning og 
overvågning af marine beskyttede områder 
med henblik på gennemførelse af de 
geografiske beskyttelsesforanstaltninger, 
der henvises til i artikel 13, stk. 4, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF

e) identificering, udvælgelse og oprettelse 
såvel som forvaltning, genopretning og 
overvågning af marine beskyttede områder 
med henblik på gennemførelse af de 
geografiske beskyttelsesforanstaltninger, 
der henvises til i artikel 13, stk. 4, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF

Or. en

Ændringsforslag 152
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), 
gives til mindre kystfiskere, som ejer EU-
fiskerfartøjer, der er registreret som aktive 
fartøjer, og som har udført 
fiskerivirksomhed til havs i mindst 240 
dage i løbet af de to år, der går forud for 
datoen for indgivelse af ansøgningen. 
Støtte i henhold til stk. 1, litra a), må ikke 
give indkomststøtte til operatører, der 
tilhører et flådesegment, der har 
overkapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 153
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at modvirke virkningerne af 
klimaændringer kan EHFF støtte:

1. For at modvirke virkningerne af 
klimaændringer, og kun hvis det er påvist, 
at det ikke medfører, at fartøjets 
fangstevne øges, kan EHFF støtte:

Or. en

Ændringsforslag 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den støtte, der henvises til i stk. 1, gives 
kun til ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis 
fartøjer har udført fiskerivirksomhed i 
mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, 

4. Den støtte, der henvises til i stk. 1, gives 
kun til ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis 
fartøjer udøver fiskerivirksomhed i fiskeri, 
hvor det er påvist, at der er en effektiv
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der går forud for datoen for indgivelse af 
ansøgningen.

balance mellem fiskerimuligheder og 
fiskerikapacitet, og har udført 
fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til havs 
i løbet af de to år, der går forud for datoen 
for indgivelse af ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag 155
Jean Lambert

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) livslang læring, udbredelse af 
videnskabelig viden og innovativ praksis 
og opnåelse af nye erhvervsmæssige 
færdigheder inden for akvakultur

a) livslang læring, udbredelse af 
videnskabelig viden og innovativ praksis 
og opnåelse af nye erhvervsmæssige 
færdigheder inden for akvakultur, som 
bidrager til at mindske aktiviteternes 
indvirkning på miljøet

Or. en

Ændringsforslag 156
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i vidt omfang afspejle, hvad der er 
hovedfokus i deres strategi og den 
socioøkonomiske sammensætning på 
området med en balanceret repræsentation 
af de vigtigste interessenter, herunder den 
private sektor, den offentlige sektor og
civilsamfundet

a) i vidt omfang afspejle, hvad der er 
hovedfokus i deres strategi og den 
socioøkonomiske sammensætning på 
området med en balanceret repræsentation 
af de vigtigste interessenter, herunder den 
private sektor, den offentlige sektor,
civilsamfundet og de repræsentative 
arbejdsmarkedsparter

Or. en
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Ændringsforslag 157
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre en signifikant repræsentation af 
fiskere og akvakultursektorer.

b) sikre en signifikant repræsentation af 
fiskere og akvakultursektorer, herunder de 
repræsentative arbejdsmarkedsparter.

Or. en

Ændringsforslag 158
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værditilvækst, jobskabelse og fremme af 
innovation på alle trin i fødevarekæden for 
fiskeri og akvakultur

a) værditilvækst, jobskabelse, tiltrækning 
af unge til fiskerisektoren og fremme af 
innovation på alle trin i fødevarekæden for 
fiskeri og akvakultur

Or. en

Ændringsforslag 159
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme af social velfærd og kulturarv på 
fiskeriområder, herunder maritim kulturarv

d) fremme af social velfærd og inklusion 
og kulturarv på fiskeriområder, herunder 
maritim kulturarv

Or. en
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Ændringsforslag 160
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) specifikke kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger under FFP

b) specifikke kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger under FFP, 
herunder arbejdstilsyn

Or. en


