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Ändringsförslag 77
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Fiskerinäringen är av enorm 
strategisk betydelse för den 
socioekonomiska situationen, samt för 
allmänhetens tillgång på fisk och en stabil 
konsumtion i medlemsstaterna och 
unionen som sådan. Näringen ger också 
ett viktigt bidrag till kustsamhällenas 
ekonomiska välstånd, den lokala 
utvecklingen, sysselsättningen, 
upprätthållande och skapande av 
ekonomiska verksamheter och 
arbetstillfällen i tidigare och senare led i 
produktionskedjorna, försörjningen med 
färsk fisk samt bevarandet av lokala 
kulturella traditioner.

Or. pt

Ändringsförslag 78
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Tillämpningsområdet för EHFF bör 
omfatta stöd av den gemensamma 
fiskeripolitiken, vilket sträcker sig till 
bevarande, förvaltning och utnyttjande av 
marina biologiska resurser, limniska 
biologiska resurser och vattenbruk samt 
beredning och saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från verksamhet som 
äger rum på medlemsstaternas territorier 
eller i unionens vatten, inbegripet 
verksamhet som bedrivs av fiskefartyg som 

(2) Tillämpningsområdet för EHFF bör 
omfatta stöd av den gemensamma 
fiskeripolitiken, vilket sträcker sig till 
bevarande, förvaltning och utnyttjande av 
marina biologiska resurser, limniska 
biologiska resurser och vattenbruk samt 
beredning och saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från verksamhet som 
äger rum på medlemsstaternas territorier 
eller i unionens vatten, samt stöd till 
ekonomiska verksamheter i de 



PE492.837v01-00 4/43 AM\908413SV.doc

SV

för ett tredjelands flagg och som är 
registrerade i ett tredjeland eller av 
unionsfiskefartyg eller verksamhet som 
bedrivs av medborgare i en medlemsstat, 
utan att detta påverkar flaggstatens primära 
ansvar i enlighet med bestämmelserna i
artikel 117 i Förenta nationernas 
havsrättskonvention.

kustsamhällen som är mest beroende av 
fiske, inbegripet verksamhet som bedrivs 
av fiskefartyg som för ett tredjelands flagg 
och som är registrerade i ett tredjeland eller 
av fiskefartyg eller verksamhet som 
bedrivs av medborgare i en medlemsstat, 
utan att detta påverkar flaggstatens primära 
ansvar i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 117 i Förenta nationernas 
havsrättskonvention.

Or. pt

Ändringsförslag 79
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I framtiden bör EHFF i full 
utsträckning beakta problemen och de 
särskilda behoven hos småskaligt fiske 
med det faktum i åtanke att flottor för 
småskaligt fiske är de som i unionen 
sysselsätter en större arbetsstyrka för 
varje infångad fisk. 

Or. pt

Ändringsförslag 80
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att öka fiskares delaktighet i den 
gemensamma fiskeripolitiken och således 
förbättra det korrekta genomförandet och 
den allmänna framgången för den 
gemensamma fiskeripolitiken, bör EHFF 
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stödja partnerskap, samarbete och dialog 
mellan forskare och fiskare.

Or. en

Ändringsförslag 81
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EHFF:s tillämpningsområde bör täcka 
stöd till den integrerade havspolitiken, 
vilket även innefattar utarbetande och 
genomförande av samordnade insatser och 
beslutsfattande avseende oceanerna, haven, 
kustområdena och havsnäringarna och som 
kompletterar EU:s politik på områden som 
dessa berörs av, till exempel den 
gemensamma fiskeripolitiken, transporter, 
näringsliv, territoriell sammanhållning, 
miljö, energi och turism. Samverkan och 
integrering bör säkerställas i förvaltningen 
av sektorspolitiken för de olika områdena i 
Östersjön, Nordsjön, Keltiska havet, 
Biscayabukten, vid kusterna kring Iberiska 
halvön, i Medelhavet och i Svarta Havet.

(4) EHFF:s tillämpningsområde bör täcka 
stöd till den integrerade havspolitiken, 
vilket även innefattar utarbetande och 
genomförande av samordnade insatser och 
beslutsfattande avseende oceanerna, haven, 
kustområdena och havsnäringarna och som 
kompletterar EU:s politik på områden som 
dessa berörs av, till exempel den 
gemensamma fiskeripolitiken, transporter, 
näringsliv, territoriell sammanhållning, 
miljö, energi, turism och skapandet av 
stabil sysselsättning med rättigheter. 
Samverkan och integrering bör säkerställas 
i förvaltningen av sektorspolitiken för de 
olika områdena i Östersjön, Nordsjön, 
Keltiska havet, Biscayabukten, vid 
kusterna kring Iberiska halvön, i 
Medelhavet och i Svarta Havet.

Or. pt

Ändringsförslag 82
Jean Lambert

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 17 juni 2010, 

(5) I enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 17 juni 2010, 
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då Europa 2020-strategin antogs, bör 
unionen och medlemsstaterna arbeta för att 
uppnå smart och hållbar tillväxt för alla 
och samtidigt främja en harmonisk 
utveckling för unionen. Framför allt bör 
resurserna samlas och inriktas på att uppnå 
Europa 2020-målen, och målsättningar och 
effektivitet bör stärkas genom ökad 
resultatfokus. Den integrerade 
havspolitiken omfattas nu av nya EHFF, 
vilket också bidrar till de viktiga politiska 
mål som fastställs i kommissionens 
meddelande av den 3 mars 2010 Europa 
2020 En strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla (Europa 2020-strategin) och 
följer fördragets allmänna mål att öka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen.

då Europa 2020-strategin antogs, bör 
unionen och medlemsstaterna arbeta för att 
uppnå smart och hållbar tillväxt för alla 
och samtidigt främja en harmonisk 
utveckling för unionen. Framför allt bör 
resurserna samlas och inriktas på att uppnå 
Europa 2020-målen, särskilt målen på 
sysselsättningens, 
fattigdomsbekämpningens och den sociala 
utestängningens områden samt då det 
gäller miljöförändringar, och 
målsättningar och effektivitet bör stärkas 
genom ökad resultatfokus. Den integrerade 
havspolitiken omfattas nu av nya EHFF, 
vilket också bidrar till de viktiga politiska 
mål som fastställs i kommissionens 
meddelande av den 3 mars 2010 Europa 
2020 En strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla (Europa 2020-strategin) och 
följer fördragets allmänna mål att öka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Jean Lambert

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att EHFF bidrar till att den 
gemensamma fiskeripolitikens, den 
integrerade havspolitikens och Europa 
2020-strategins mål uppnås är det 
nödvändigt att fokusera på ett begränsat 
antal huvudprioriteringar som går ut på att 
främja innovation och kunskapsbaserat 
fiske och vattenbruk, främja ett hållbart 
och resurseffektivt fiske och vattenbruk 
och öka sysselsättningen och den
territoriella sammanhållningen genom att 
släppa fram den tillväxt- och 
sysselsättningspotential som finns i kust-

(6) För att se till att EHFF bidrar till att den 
gemensamma fiskeripolitikens, den 
integrerade havspolitikens och Europa 
2020-strategins mål uppnås är det 
nödvändigt att fokusera på ett begränsat 
antal huvudprioriteringar som går ut på att 
främja ett hållbart och resurseffektivt fiske
och vattenbruk, genom att främja 
innovation och kunskapsbaserat fiske och 
vattenbruk och säkerställa hållbar 
sysselsättning och den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållningen 
genom att släppa fram den utvecklings-
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och inlandsfiskesamhällena samt främja 
diversifieringen av fiskeverksamhet till 
andra näringar inom den marina ekonomin.

och sysselsättningspotential som finns i 
kust- och inlandsfiskesamhällena samt 
främja diversifieringen av fiskeverksamhet 
till andra hållbara näringar inom den 
marina ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 84
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att EHFF bidrar till att den 
gemensamma fiskeripolitikens, den 
integrerade havspolitikens och Europa 
2020-strategins mål uppnås är det 
nödvändigt att fokusera på ett begränsat 
antal huvudprioriteringar som går ut på att 
främja innovation och kunskapsbaserat 
fiske och vattenbruk, främja ett hållbart 
och resurseffektivt fiske och vattenbruk 
och öka sysselsättningen och den 
territoriella sammanhållningen genom att 
släppa fram den tillväxt- och 
sysselsättningspotential som finns i kust-
och inlandsfiskesamhällena samt främja 
diversifieringen av fiskeverksamhet till 
andra näringar inom den marina ekonomin.

(6) För att se till att EHFF bidrar till att den 
gemensamma fiskeripolitikens, den 
integrerade havspolitikens och Europa 
2020-strategins mål uppnås är det 
nödvändigt att fokusera på ett begränsat 
antal huvudprioriteringar som går ut på att 
främja innovation och kunskapsbaserat 
fiske och vattenbruk, främja ett hållbart 
och resurseffektivt fiske och vattenbruk 
och öka stabil sysselsättning med 
rättigheter och den territoriella 
sammanhållningen genom att släppa fram 
den tillväxt- och sysselsättningspotential 
som finns i kust- och 
inlandsfiskesamhällena samt främja 
diversifieringen av fiskeverksamhet till 
andra näringar inom den marina ekonomin.

Or. pt

Ändringsförslag 85
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att EHFF bidrar till att den 
gemensamma fiskeripolitikens, den 
integrerade havspolitikens och Europa 
2020-strategins mål uppnås är det 
nödvändigt att fokusera på ett begränsat 
antal huvudprioriteringar som går ut på att 
främja innovation och kunskapsbaserat 
fiske och vattenbruk, främja ett hållbart 
och resurseffektivt fiske och vattenbruk 
och öka sysselsättningen och den 
territoriella sammanhållningen genom att 
släppa fram den tillväxt- och 
sysselsättningspotential som finns i kust-
och inlandsfiskesamhällena samt främja 
diversifieringen av fiskeverksamhet till 
andra näringar inom den marina ekonomin.

(6) För att se till att EHFF bidrar till att den 
gemensamma fiskeripolitikens, den 
integrerade havspolitikens och Europa 
2020-strategins mål uppnås är det 
nödvändigt att fokusera på ett begränsat 
antal huvudprioriteringar som går ut på att 
främja innovation och kunskapsbaserat 
fiske och vattenbruk, främja ett hållbart 
och resurseffektivt fiske och vattenbruk 
och öka sysselsättningen och den 
territoriella sammanhållningen genom att 
släppa fram den tillväxt- och 
sysselsättningspotential som finns i kust-
och inlandsfiskesamhällena samt främja 
diversifieringen av fiskeverksamhet till 
andra näringar inom den marina ekonomin
och förbättra arbetsförhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 86
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den gemensamma fiskeripolitiken 
övergripande mål är att säkra att fisket och 
vattenbruket bidrar till de långsiktigt 
hållbara miljömässiga villkor som är 
nödvändiga för den ekonomiska och 
sociala utvecklingen.  Den bör också bidra 
till ökad produktivitet, skälig 
levnadsstandard inom fiskerinäringen, 
stabila marknader, garanterade 
resurstillgångar, tryggad 
livsmedelsförsörjning och skäliga 
konsumentpriser.

(8) Den gemensamma fiskeripolitiken 
övergripande mål är att säkra att fisket och 
vattenbruket bidrar till de långsiktigt 
hållbara miljömässiga villkor som är 
nödvändiga för den ekonomiska och 
sociala utvecklingen.  Den gemensamma 
fiskeripolitiken bör främja 
moderniseringen och den hållbara 
utvecklingen av fiskerinäringen genom att 
göra den socialt och ekonomiskt gångbar 
och skapa fiskeriresurser på en hållbar 
grund i syfte att förse allmänheten med 
fisk, garantera livsmedelssäkerhet, 
allmänhetens självförsörjning av fisk och 
livsmedel, bibehållna arbetstillfällen och 
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förbättrade livsvillkor för fiskare och 
skapa hållbar utveckling i de 
kustområden som är mest beroende av 
fiske. 

Or. pt

Ändringsförslag 87
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionens budget bör finansiera 
utgifterna för den gemensamma 
fiskeripolitiken och den integrerade 
havspolitiken genom en fond, EHFF, 
antingen direkt eller genom delad 
förvaltning med medlemsstaterna.  Delad 
förvaltning med medlemsstaterna bör inte 
bara tillämpas för stödåtgärder för fiske, 
vattenbruk och unionsstödd lokal
utveckling, utan även för gemensamma 
marknadsordningar och för kompensation 
för de yttersta randområdena samt för 
kontroll- och datainsamlingsverksamhet.  
Direktförvaltning bör tillämpas för 
vetenskapliga utlåtanden, frivilliga bidrag 
till de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna, 
rådgivande nämnder och insatser för att 
genomföra en integrerad havspolitik.  De 
åtgärder som får finansieras genom EHFF 
bör specificeras.

(12) Unionens budget bör finansiera 
utgifterna för den gemensamma 
fiskeripolitiken och den integrerade 
havspolitiken genom en fond, EHFF, 
antingen direkt eller genom delad 
förvaltning med medlemsstaterna.  Delad 
förvaltning med medlemsstaterna bör inte 
bara tillämpas för stödåtgärder för fiske, 
vattenbruk och utveckling av de 
kustsamhällen som är mest beroende av 
fiske, utan även för gemensamma 
marknadsordningar och för kompensation 
för de yttersta randområdena samt för 
kontroll- och datainsamlingsverksamhet.  
Direktförvaltning bör tillämpas för 
vetenskapliga utlåtanden, frivilliga bidrag 
till de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna, 
rådgivande nämnder och insatser för att 
genomföra en integrerad havspolitik.  De 
åtgärder som får finansieras genom EHFF 
bör specificeras.

Or. pt

Ändringsförslag 88
Ole Christensen
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Enligt artiklarna 50 och 51 i 
[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken] (nedan kallad GFP-
förordningen) bör unionens finansiella stöd 
genom EHFF vara villkorligt och bero på 
medlemsstaternas och aktörernas 
efterlevnad av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler. Villkorligheten är 
avsedd att spegla unionens ansvar att i det 
allmänna intresset garantera att de marina 
biologiska resurserna bevaras genom den 
gemensamma fiskeripolitiken, såsom 
föreskrivs i artikel 3 i EUF-fördraget.

(14) Enligt artiklarna 50 och 51 i 
[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken] (nedan kallad GFP-
förordningen) bör unionens finansiella stöd 
genom EHFF vara villkorligt och bero på 
medlemsstaternas och aktörernas 
efterlevnad av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler. Villkorligheten är 
avsedd att spegla unionens ansvar att i det 
allmänna intresset garantera att de marina 
biologiska resurserna bevaras genom den 
gemensamma fiskeripolitiken samt 
respekten för kraven med koppling till 
främjandet av en hög sysselsättningsnivå 
och att garantera tillräckligt socialt skydd, 
såsom föreskrivs i artikel 3 respektive 
artikel 9 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 89
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Möjligheterna att uppnå GFP:s mål 
skulle också undermineras om finansiellt 
unionsstöd via EHFF betalas ut till 
medlemsstater som inte uppfyller de 
skyldigheter inom ramen för GFP som är 
knutna till det allmänna intresset att bevara 
marina biologiska resurser, t.ex. insamling 
av data och genomförande av 
kontrollskyldigheter. Om dessa 
skyldigheter inte uppfylls finns det även en 
risk för att medlemsstaterna inte upptäcker 
stödmottagare som inte är godtagbara eller 
insatser som inte berättigar till stöd.

(18) Möjligheterna att uppnå GFP:s mål 
skulle också undermineras om finansiellt 
unionsstöd via EHFF betalas ut till 
medlemsstater som inte uppfyller de 
skyldigheter inom ramen för GFP som är 
knutna till det allmänna intresset att bevara 
marina biologiska resurser, t.ex. insamling 
av data och genomförande av 
kontrollskyldigheter, innefattande 
inspektioner på arbetsplatser och respekt 
för social- och 
arbetsmarknadslagstiftning. Om dessa 
skyldigheter inte uppfylls finns det även en 
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risk för att medlemsstaterna inte upptäcker 
stödmottagare som inte är godtagbara eller 
insatser som inte berättigar till stöd.

Or. en

Ändringsförslag 90
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Unionens insatser bör komplettera 
medlemsstaternas eller bidra till dessa. För 
att garantera att det skapas ett betydande 
mervärde bör partnerskapet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna 
stärkas genom arbetsformer som ger olika 
typer av partner möjlighet att delta, med 
full hänsyn tagen till medlemsstaternas 
institutionella befogenheter. Särskild vikt 
bör läggas vid att garantera att kvinnor och 
minoritetsgrupper representeras i 
tillräckligt hög grad, Partnerskapet gäller 
regionala, lokala och andra offentliga 
myndigheter såväl som andra berörda 
myndigheter, inklusive miljö- och 
jämställdhetsmyndigheter, 
arbetsmarknadens parter, näringslivets 
organisationer och andra behöriga organ. 
Alla berörda partner bör delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtalen, samt i 
utarbetande, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programplaneringen.

(22) Unionens insatser bör komplettera 
medlemsstaternas eller bidra till dessa. För 
att garantera att det skapas ett betydande 
mervärde bör partnerskapet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna 
stärkas genom arbetsformer som ger olika 
typer av partner möjlighet att delta, 
innefattande representativa 
arbetsmarknadsparter, med full hänsyn 
tagen till medlemsstaternas institutionella 
befogenheter. Särskild vikt bör läggas vid 
att garantera att kvinnor och 
minoritetsgrupper representeras i 
tillräckligt hög grad, Partnerskapet gäller 
regionala, lokala och andra offentliga 
myndigheter såväl som andra berörda 
myndigheter, inklusive miljö- och 
jämställdhetsmyndigheter, 
arbetsmarknadens parter, näringslivets 
organisationer och andra behöriga organ. 
Alla berörda partner bör delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtalen, samt i 
utarbetande, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programplaneringen.

Or. en

Ändringsförslag 91
Inês Cristina Zuber
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Unionens insatser bör komplettera 
medlemsstaternas eller bidra till dessa.  För 
att garantera att det skapas ett betydande 
mervärde bör partnerskapet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna 
stärkas genom arbetsformer som ger olika 
typer av partner möjlighet att delta, med 
full hänsyn tagen till medlemsstaternas 
institutionella befogenheter.  Särskild vikt 
bör läggas vid att garantera att kvinnor och 
minoritetsgrupper representeras i 
tillräckligt hög grad. Partnerskapet gäller 
regionala, lokala och andra offentliga 
myndigheter såväl som andra berörda 
myndigheter, inklusive miljö- och 
jämställdhetsmyndigheter, 
arbetsmarknadens parter, näringslivets 
organisationer och andra behöriga organ.  
Alla berörda partner bör delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtalen, samt i 
utarbetande, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programplaneringen.

(22) Unionens insatser bör komplettera 
medlemsstaternas eller bidra till dessa.  För 
att garantera att det skapas ett betydande 
mervärde bör partnerskapet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna 
stärkas genom arbetsformer som ger olika 
typer av partner möjlighet att delta, med 
full hänsyn tagen till medlemsstaternas 
institutionella befogenheter.  Särskild vikt 
bör läggas vid att garantera att kvinnor och 
minoritetsgrupper representeras i 
tillräckligt hög grad. Partnerskapet gäller 
regionala, lokala och andra offentliga 
myndigheter såväl som andra berörda 
myndigheter, inklusive fiskenäringen, 
miljö- och jämställdhetsmyndigheter, 
arbetsmarknadens parter, näringslivets 
organisationer och andra behöriga organ.  
Alla berörda partner bör delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtalen, samt i 
utarbetande, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programplaneringen.

Or. pt

Ändringsförslag 92
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att stimulera 
innovation och företagaranda för att 
förbättra konkurrenskraften och de 
ekonomiska resultaten inom fisket.  
Därför bör EHFF stödja innovativa 
insatser och innovativ 
näringslivsutveckling.

(31) Det är nödvändigt att stimulera 
modernisering och hållbar utveckling 
inom fiskenäringen för att förbättra 
lönsamheten för producenter och 
inkomsterna inom fisket. Därför bör EHFF 
stödja hållbar utveckling inom 
fiskerinäringen, innefattande småskaligt 
fiske.
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Or. pt

Ändringsförslag 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att stimulera 
innovation och företagaranda för att 
förbättra konkurrenskraften och de 
ekonomiska resultaten inom fisket. Därför 
bör EHFF stödja innovativa insatser och 
innovativ näringslivsutveckling.

(31) Det är nödvändigt att stimulera 
innovation och företagaranda för att 
förbättra konkurrenskraften och de 
ekonomiska resultaten inom fisket. 
Ekoinnovation bör ha som syfte att 
förbättra den ekologiska hållbarheten hos 
fiskeverksamhet på lång sikt och minska 
fiskeriers påverkan på de marina 
ekosystemen. Därför bör EHFF stödja 
innovativa insatser och innovativ 
näringslivsutveckling som är miljömässigt 
hållbara och tillämpar 
försiktighetsprincipen samt 
ekosystemansatsen.

Or. en

Ändringsförslag 94
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Till följd av de senaste årens 
ekonomiska turbulens i och med 
finanskrisen, upplever många unga 
personer svårigheter med att erhålla den 
finansiering som krävs för att ta steget in i 
fiskerinäringen. Stöd inom EHFF bör 
därför även inriktas på att hjälpa unga 
personer att få tillträde till fiskerinäringen 
genom att, till exempel, ge stöd till 
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nyetablerade företag som grundats av 
personer som för första gången startat ett 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 95
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det är också nödvändigt att investera i 
humankapital för att förbättra fiskeri- och
havsnäringarnas konkurrensförmåga och 
ekonomiska resultat. Därför bör EHFF 
stödja livslångt lärande och samarbete 
mellan forskare och fiskare för att främja 
kunskapsspridning samt sörja för att det 
finns rådgivande tjänster som hjälper till att 
förbättra aktörernas prestanda och 
konkurrenskraft.

(32) Det är också nödvändigt att investera i 
humankapital för att öka lönsamheten för 
producenter och inkomsterna för 
fiskeaktörer. Därför bör EHFF stödja unga 
personer som önskar ta steget in i 
näringen, yrkesutbildning, livslångt 
lärande och samarbete mellan forskare och 
fiskare för att främja kunskapsspridning 
samt sörja för att det finns rådgivande 
tjänster som hjälper till att förbättra 
aktörernas prestanda och lönsamhet.

Or. pt

Ändringsförslag 96
Jean Lambert

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det är också nödvändigt att investera i 
humankapital för att förbättra fiskeri- och 
havsnäringarnas konkurrensförmåga och 
ekonomiska resultat. Därför bör EHFF 
stödja livslångt lärande och samarbete 
mellan forskare och fiskare för att främja 
kunskapsspridning samt sörja för att det 
finns rådgivande tjänster som hjälper till att 

(32) Det är också nödvändigt att investera i 
humankapital för att förbättra fiskeri- och 
havsnäringarnas konkurrensförmåga och 
ekonomiska resultat. Därför bör EHFF 
stödja åtgärder med syfte att garantera 
tillgång till inledande och livslångt lärande 
av hög kvalitet och samarbete mellan 
forskare och fiskare för att främja 
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förbättra aktörernas prestanda och 
konkurrenskraft.

kunskapsspridning samt sörja för att det 
finns rådgivande tjänster som hjälper till att 
förbättra aktörernas prestanda och 
konkurrenskraft, och bidrar till att minska 
verksamhetens påverkan på miljön.

Or. en

Ändringsförslag 97
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) EHFF bör stödja hållbar och lokal 
förvaltning av fiskerier och utvecklingen 
av kustsamhällen.

Or. pt

Ändringsförslag 98
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Fiskare inom småskaligt kustfiske är 
erkänt underrepresenterade i den sociala 
dialogen, och EHFF bör därför stödja 
organisationer som främjar denna dialog i 
lämpliga forum.

(34) Med beaktande av svagheterna hos 
den sociala dialogen bör EHFF stödja 
organisationer som främjar denna dialog 
för att öka deras kapacitet på regional, 
nationell och EU-nivå och stärka 
representationen av näringens intressen.

Or. en

Ändringsförslag 99
Ole Christensen
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Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Med tanke på den potential som finns 
i diversifieringsmöjligheterna för fiskare 
inom småskaligt kustfiske och den viktiga 
roll som yrkesgruppen spelar i 
kustsamhällena, bör EHFF underlätta 
diversifieringen genom att stödja 
företagsetablering och investeringar i 
retroaktiv fartygsanpassning,

(35) Med tanke på den potential som finns 
i diversifieringsmöjligheterna för fiskare 
inom småskaligt kustfiske och den viktiga 
roll som yrkesgruppen spelar i 
kustsamhällena, bör EHFF underlätta 
diversifieringen genom att stödja 
företagsetablering och investeringar i 
retroaktiv fartygsanpassning. Stöd inom 
EHFF till diversifieringsverksamhet bör 
även särskilt beakta unga personers 
situation och möjligheter i 
kustsamhällena.

Or. en

Ändringsförslag 100
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) anser att fiske 
är en farlig sysselsättning i jämförelse 
med andra sysselsättningar och ett flertal 
avtal har ingåtts och rekommendationer 
har utfärdats av organisationen i syfte att 
främja drägliga arbetsvillkor för fiskare. 
Principerna som ingår i dessa avtal och 
rekommendationer bör fungera som 
centrala kriterier för att avgöra hur 
EHFF-resurser ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att hälso- och säkerhetsbehov 
ombord ska kunna lösas bör EHFF stödja 
investeringar som omfattar säkerhets- och 
hygienvillkor ombord.

(36) För att hälso- och säkerhetsbehov 
ombord ska kunna lösas bör EHFF enbart
stödja investeringar som omfattar 
säkerhets- och hygienvillkor ombord till 
fartyg som är verksamma på fiskerier där 
det bevisligen inte förekommer någon 
överkapacitet. Dessa investeringar ska 
inte öka fartygets förmåga att fånga fisk.

Or. en

Ändringsförslag 102
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Till följd av införandet av system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 27 i [GJP-förordningen] och för 
att stödja medlemsstaternas 
genomförande av dessa nya system, bör 
EHFF bevilja stöd för 
kapacitetsuppbyggnad och utbyte av goda 
metoder.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 103
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Införandet av system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör göra sektorn mer 
konkurrenskraftig.  Det kan därför uppstå
behov av nya karriärmöjligheter utanför 
fiskeverksamheten.  EHFF bör därför 
främja diversifiering och jobbskapande i 
fiskesamhällen särskilt genom att stödja 
företagsetableringar och omställning av 
fartyg för småskaligt kustfiske till andra 
verksamheter inom havsnäringarna än 
fiskeverksamhet. Detta verkar vara 
lämpligt eftersom fartygen inom det 
småskaliga kustfisket inte omfattas av 
system för överlåtelsebara 
fiskenyttjanderätter.

(38) Det finns behov av nya 
karriärmöjligheter i sektorer med koppling 
till fiske. EHFF bör därför främja 
diversifiering och jobbskapande i 
fiskesamhällen särskilt genom att stödja 
företagsetableringar.

Or. pt

Ändringsförslag 104
Jean Lambert

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Införandet av system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör göra sektorn mer 
konkurrenskraftig. Det kan därför uppstå 
behov av nya karriärmöjligheter utanför 
fiskeverksamheten. EHFF bör därför 
främja diversifiering och jobbskapande i 
fiskesamhällen särskilt genom att stödja 
företagsetableringar och omställning av 
fartyg för småskaligt kustfiske till andra 
verksamheter inom havsnäringarna än 
fiskeverksamhet. Detta verkar vara 
lämpligt eftersom fartygen inom det 
småskaliga kustfisket inte omfattas av 
system för överlåtelsebara 
fiskenyttjanderätter.

(38) Införandet av system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör göra sektorn mer 
konkurrenskraftig. Det kan därför uppstå 
behov av nya karriärmöjligheter utanför 
fiskeverksamheten. EHFF bör därför 
främja diversifiering och jobbskapande i 
fiskesamhällen särskilt genom att stödja 
företagsetableringar och omställning av 
fartyg för småskaligt kustfiske till andra 
verksamheter inom havsnäringarna, med 
liten miljöpåverkan, än fiskeverksamhet. 
Detta verkar vara lämpligt eftersom 
fartygen inom det småskaliga kustfisket 
inte omfattas av system för överlåtelsebara 
fiskenyttjanderätter.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Målet för den gemensamma 
fiskeripolitiken är att säkerställa ett hållbart 
utnyttjande av fiskbestånden.  
Överkapacitet har konstaterats vara en 
huvudorsak till överfiske.  Det är därför av 
yttersta vikt att unionens fiskeflotta 
anpassas till mängden tillgängliga resurser.
Åtgärderna för att få bort överkapaciteten 
med hjälp av offentligt stöd till tillfällig 
eller permanent uppläggning eller 
skrotning har visat sig vara föga effektiva. 
EHFF kommer därför att stödja 
inrättande och förvaltning av system för 
överlåtelsebara fiskenyttjanderätter som 
syftar till att minska överkapaciteten och 
förbättra de berörda aktörernas 
ekonomiska resultat och lönsamhet.

(39) Målet för den gemensamma 
fiskeripolitiken är att säkerställa ett hållbart 
utnyttjande av fiskbestånden.  
Överkapacitet har konstaterats vara en 
huvudorsak till överfiske.  Det är därför av 
yttersta vikt att unionens fiskeflotta 
anpassas till mängden tillgängliga resurser.
Det är viktigt att understryka att 
åtgärderna för att få bort överkapaciteten 
med hjälp av offentligt stöd till tillfällig 
eller permanent uppläggning eller 
skrotning har visat sig vara föga effektiva. 

Or. pt

Ändringsförslag 106
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Då överkapacitet är en av det främsta 
orsakerna till överfiske bör åtgärder 
vidtas för att anpassa unionens fiskeflotta 
till de tillgängliga resurserna. I detta 
sammanhang bör EHFF stödja 
inrättande, anpassning och förvaltning av 
de system för överlåtelsebara 
fiskenyttjanderätter som GFP infört som 

utgår
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förvaltningsverktyg för att minska 
överkapaciteten.

Or. pt

Ändringsförslag 107
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) I samma anda bör EHFF hjälpa till att 
minska fiskets inverkan på havsmiljön, 
särskilt genom att främja miljöinnovation, 
mer selektiva fiskeredskap och selektiv 
fiskeutrustning samt genom åtgärder för 
skydd och återuppbyggnad av den marina 
biologiska mångfalden och de marina 
ekosystemen.

(42) I samma anda bör EHFF hjälpa till att 
minska, och då det är möjligt eliminera,
fiskets inverkan på havsmiljön, särskilt 
genom att främja miljöinnovation, mer 
selektiva fiskeredskap och selektiv 
fiskeutrustning samt genom åtgärder för 
skydd och återuppbyggnad av den marina 
biologiska mångfalden och de marina 
ekosystemen och för att uppnå de nivåer 
som fordras för att uppnå god miljöstatus 
senast 2020 enligt ramdirektivet om en 
marin strategi.

Or. en

Ändringsförslag 108
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Det är också nödvändigt att investera i 
humankapital för att förbättra 
vattenbrukets konkurrensförmåga och 
ekonomiska resultat.  Därför bör EHFF 
stödja livslångt lärande och 
nätverksbildning för att stimulera 
kunskapsspridning samt sörja för att det 
finns rådgivande tjänster som hjälper till att 

(51) Det är också nödvändigt att investera i 
humankapital för att öka lönsamheten för 
producenter och inkomsterna för aktörer 
inom vattenbruket.  Därför bör EHFF 
stödja livslångt lärande och 
nätverksbildning för att stimulera 
kunskapsspridning samt sörja för att det 
finns rådgivande tjänster som hjälper till att 
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förbättra aktörernas prestanda och 
konkurrenskraft.

förbättra aktörernas prestanda och 
konkurrenskraft.

Or. pt

Ändringsförslag 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Det är också nödvändigt att investera i 
humankapital för att förbättra vattenbrukets 
konkurrensförmåga och ekonomiska 
resultat. Därför bör EHFF stödja livslångt 
lärande och nätverksbildning för att 
stimulera kunskapsspridning samt sörja för 
att det finns rådgivande tjänster som 
hjälper till att förbättra aktörernas 
prestanda och konkurrenskraft.

(51) Det är också nödvändigt att investera i 
humankapital för att förbättra vattenbrukets 
konkurrensförmåga och ekonomiska 
resultat. Därför bör EHFF stödja livslångt 
lärande och nätverksbildning för att 
stimulera kunskapsspridning samt sörja för 
att det finns rådgivande tjänster som 
hjälper till att förbättra metoder med syfte 
att minska miljöpåverkan hos 
verksamheter, aktörernas prestanda och 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 110
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) I områden som är beroende av fisket 
bör den lokalt ledda utvecklingen främja 
innovativa strategier som skapar tillväxt 
och arbetstillfällen, särskilt genom att höja 
fiskeriprodukternas värde och diversifiera 
den lokala ekonomin mot nya ekonomiska 
verksamhetsområden, t.ex. genom ”blå 
tillväxt” och inom de bredare 
havsnäringarna.

(56) I områden som är beroende av fisket 
bör den lokalt ledda utvecklingen främja 
innovativa strategier för alla som skapar 
hållbar tillväxt och arbetstillfällen av hög 
kvalitet, särskilt genom att höja 
fiskeriprodukternas värde och diversifiera 
den lokala ekonomin mot nya ekonomiska 
verksamhetsområden, t.ex. genom ”blå 
tillväxt” och inom de bredare 
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havsnäringarna.

Or. en

Ändringsförslag 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) En hållbar utveckling i fiskeberoende 
områden bör bidra till EU2020-målen att 
främja social delaktighet och insatser för 
att bekämpa fattigdom och att få igång 
innovation på lokal nivå samt till målet att 
uppnå territoriell sammanhållningen, en av 
Lissabonfördragets huvudprioriteringar.

(57) En hållbar utveckling i fiskeberoende 
områden bör bidra till EU2020-målen att 
främja social delaktighet och insatser för 
att bekämpa fattigdom och att få igång 
ekoinnovation på lokal nivå samt till målet 
att uppnå territoriell sammanhållningen, en 
av Lissabonfördragets huvudprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 112
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Den lokalt ledda utvecklingen bör 
genomföras genom en decentraliserad 
metod och lokala partnerskap med 
företrädare för allmänheten, den privata 
sektorn och civilsamhället, som speglar det 
lokala samhället på ett korrekt sätt. Det är 
de lokala aktörerna som är bäst lämpade att 
utarbeta och genomföra integrerade och 
sektorsövergripande lokala 
utvecklingsstrategier som fyller de lokala 
behoven i de fiskeriberoende områdena. 
För att garantera de lokala 
aktionsgruppernas representativitet är det 
viktigt att ingen enskild intressegrupp har 

(58) Den lokalt ledda utvecklingen bör 
genomföras genom en decentraliserad 
metod och lokala partnerskap med 
företrädare för allmänheten, den privata 
sektorn och civilsamhället, innefattande 
representativa arbetsmarknadsparter, som 
speglar det lokala samhället på ett korrekt 
sätt. Det är de lokala aktörerna som är bäst 
lämpade att utarbeta och genomföra 
integrerade och sektorsövergripande lokala 
utvecklingsstrategier som fyller de lokala 
behoven i de fiskeriberoende områdena. 
För att garantera de lokala 
aktionsgruppernas representativitet är det 
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mer än 49 % av rösträtten i de 
beslutsfattande organen.

viktigt att ingen enskild intressegrupp har 
mer än 49 % av rösträtten i de 
beslutsfattande organen.

Or. en

Ändringsförslag 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) EHFF bör stödja integrerad 
havsstyrning på alla nivåer, i synnerhet 
genom utbyte av goda metoder och genom 
utveckling och genomförande av 
havsområdesstrategier. Syftet med 
strategierna är att skapa en integrerad ram 
inom vilken man tar itu med utmaningar 
som rör de europeiska havsområdena och 
stärker samarbetet mellan berörda aktörer 
för att se till att unionens 
finansieringsinstrument och fonder 
utnyttjas optimalt och för att bidra till den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen.

(77) EHFF bör stödja integrerad 
havsstyrning på alla nivåer, i synnerhet 
genom utbyte av goda metoder och genom 
utveckling och genomförande av 
havsområdesstrategier. Syftet med 
strategierna är att skapa en integrerad ram 
inom vilken man tar itu med utmaningar 
som rör de europeiska havsområdena och 
stärker samarbetet mellan berörda aktörer 
för att se till att unionens 
finansieringsinstrument och fonder 
utnyttjas optimalt och för att bidra till 
miljömässig hållbarhet, den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållningen 
i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) EHFF bör också stödja hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft inom de 
marina sektorerna och kustregionerna. Det 

(80) EHFF bör också stödja hållbar 
ekonomisk tillväxt för alla, sysselsättning, 
förbättrade levnads- och 
arbetsförhållanden, innovation och 
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är särskilt viktigt att man identifierar vilka 
rättsliga hinder och bristande kunskaper 
som hindrar tillväxten i nya och 
framväxande marina sektorer, samt vilka 
åtgärder som kan vidtas för att främja 
investeringar i den teknisk innovation som 
behövs för att stärka den kommersiella 
potentialen för marina och maritima 
tillämpningar.

konkurrenskraft inom de marina sektorerna 
och kustregionerna. Det är särskilt viktigt 
att man identifierar vilka rättsliga hinder 
och bristande kunskaper som hindrar 
tillväxten i nya och framväxande marina 
sektorer, samt vilka åtgärder som kan 
vidtas för att främja investeringar i den 
teknisk innovation som behövs för att 
stärka den kommersiella potentialen för 
marina och maritima tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 115
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Mot bakgrund av hur viktigt det är att 
bevara de marina biologiska resurserna och 
att skydda fiskbestånden mot i synnerhet 
otillåtet fiske och i enlighet med de 
slutsatser som dras i grönboken om 
reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken bör inget stöd från EHFF 
beviljas de aktörer som inte iakttar den
gemensamma fiskeripolitikens regler, som 
allvarligt äventyrar de berörda beståndens 
hållbarhet och därmed utgör ett allvarligt 
hot mot utnyttjandet av de levande marina 
biologiska resurserna i enlighet med 
principen om maximalt hållbart uttag, och 
som deltar i IUU-fiske. Unionsmedel får 
under inget skede från det att en insats 
väljs ut till det att den genomförs användas 
på ett sådant sätt att allmänhetens 
förtroende för åtgärderna för att bevara de 
marina biologiska resurserna 
undermineras.

(88) Mot bakgrund av hur viktigt det är att 
bevara de marina biologiska resurserna och 
att skydda fiskbestånden mot i synnerhet 
otillåtet fiske och i enlighet med de 
slutsatser som dras i grönboken om 
reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken bör inget stöd från EHFF 
beviljas de aktörer som inte iakttar den 
gemensamma fiskeripolitikens regler, som 
allvarligt äventyrar de berörda beståndens 
hållbarhet och därmed utgör ett allvarligt 
hot mot utnyttjandet av de levande marina 
biologiska resurserna i enlighet med 
principen om maximalt hållbart uttag, och 
som deltar i IUU-fiske, och inte heller till 
dem som inte respekterar 
arbetsförhållanden i enlighet med ILO:s 
konvention nr 188 och rekommendation 
nr 199. Unionsmedel får under inget skede 
från det att en insats väljs ut till det att den 
genomförs användas på ett sådant sätt att 
allmänhetens förtroende för åtgärderna för 
att bevara de marina biologiska resurserna 
undermineras.
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Or. en

Ändringsförslag 116
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) fiskare: varje person som bedriver 
yrkesmässigt fiske, av det slag som erkänns 
av medlemsstaten, ombord på ett fartyg för 
yrkesmässigt fiske, eller som yrkesmässigt 
men utan fartyg skördar marina 
organismer, på ett sätt som erkänns av 
medlemsstaten.

(6) fiskare: varje person som bedriver 
yrkesmässigt fiske, av det slag som erkänns 
av medlemsstaten, ombord på ett fartyg för 
yrkesmässigt fiske, eller som yrkesmässigt 
men utan fartyg skördar marina 
organismer, på ett sätt som erkänns av 
medlemsstaten. Om inte annat specificeras 
avser fiskare såväl fartygsägaren som 
personen som arbetar på fartyget och har 
ett anställningsförhållande med 
fartygsägaren.

Or. en

Ändringsförslag 117
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbart och konkurrenskraftigt fiske 
och vattenbruk.

(a) Hållbart fiske och vattenbruk.

Or. pt

Ändringsförslag 118
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Balanserad och öppen territoriell
utveckling i de fiskeberoende områdena.

(c) Hållbar utveckling i de kustområden 
som är mest beroende av fiskeri och 
skapande av arbetstillfällen.

Or. pt

Ändringsförslag 119
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av ekonomisk tillväxt, social 
delaktighet, nya arbetstillfällen och 
arbetskraftsrörlighet i de kust- och 
inlandssamhällen som är beroende av fisket 
och vattenbruket.

(a) Främjande av ekonomisk tillväxt, social 
delaktighet, och skapande av nya 
arbetstillfällen och stöd för de kust- och 
inlandssamhällen som är beroende av fisket 
och vattenbruket.

Or. pt

Ändringsförslag 120
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av ekonomisk tillväxt, social 
delaktighet, nya arbetstillfällen och 
arbetskraftsrörlighet i de kust- och 
inlandssamhällen som är beroende av fisket 
och vattenbruket.

(a) Främjande av ekonomisk tillväxt, social 
delaktighet, nya arbetstillfällen 
anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de 
kust- och inlandssamhällen som är 
beroende av fisket och vattenbruket 
samtidigt som utsatta gruppers situation 
beaktas, till exempel kvinnor, minoriteter 
och unga personer.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Diversifiering av fiskeverksamhet till 
andra näringar inom den marina ekonomin 
och tillväxt för den marina ekonomin, 
inbegripet åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar.

(b) Stöd till fiskerinäringen och 
diversifiering av fiskeverksamhet till andra 
näringar inom den marina ekonomin och 
tillväxt för den marina ekonomin, 
inbegripet åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar.

Or. pt

Ändringsförslag 122
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Diversifiering av fiskeverksamhet till 
andra näringar inom den marina ekonomin 
och tillväxt för den marina ekonomin, 
inbegripet åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar.

(b) Diversifiering av fiskeverksamhet till 
andra näringar inom den marina ekonomin, 
rörlighet hos anställda fiskare vid 
arbetslöshet och tillväxt för den marina 
ekonomin, inbegripet åtgärder för att 
begränsa klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 123
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Främjande av ett innovativt, 
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
fiske genom fokusering på följande 
områden:

(2) Främjande av ett innovativt
kunskapsbaserat fiske genom fokusering på 
följande områden:

Or. pt

Ändringsförslag 124
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bättre konkurrenskraft och lönsamhet 
för fisket, särskilt för det småskaliga 
kustfisket och bättre säkerhets- och 
arbetsförhållanden.

(b) Bättre lönsamhet för producenter och 
lönsamhet för fisket, särskilt för det 
småskaliga kustfisket och bättre säkerhets-
och arbetsförhållanden.

Or. pt

Ändringsförslag 125
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utveckling av nya yrkeskunskaper och 
livslångt lärande.

(c) Stöd till unga personer för tillträde till 
sektorn och utveckling av yrkesutbildning, 
nya yrkeskunskaper och livslångt lärande. 

Or. pt

Ändringsförslag 126
Inês Cristina Zuber
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Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Främjande av ett innovativt, 
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom fokusering på följande 
områden:

(3) Främjande av ett innovativt
kunskapsbaserat fiske genom fokusering på 
följande områden:

Or. pt

Ändringsförslag 127
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stärkt konkurrenskraft och större 
lönsamhet för vattenbruket, särskilt för små 
och medelstora företag.

(b) Större lönsamhet för producenter och 
större lönsamhet för vattenbruket, särskilt 
för små och medelstora företag.

Or. pt

Ändringsförslag 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Uppnåendet av god miljöstatus enligt 
ramdirektivet om en marin strategi.

Or. en

Ändringsförslag 129
Ole Christensen
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Förslag till förordning
Artikel 6 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stöd till kontroll och tillsyn, förbättrad 
institutionell kapacitet och mer effektiv 
offentlig förvaltning.

(b) stöd till kontroll och tillsyn, inklusive 
inspektioner på arbetsplatser, förbättrad 
institutionell kapacitet och mer effektiv 
offentlig förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 130
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Stöd till partnerskap, samarbete och 
dialog mellan forskare och fiskare för att 
förbättra de berörda parternas deltagande 
i den gemensamma fiskeripolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 131
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de principer som anges i artikel 4 i 
[förordning (EU) nr […] om gemensamma 
bestämmelser] ska kommissionen och 
medlemsstaterna säkra att det stöd som 
beviljas via EHFF är samordnat med och 
kompletterar det stöd som beviljas via 
andra unionspolitiska områden och via 
andra finansieringsinstrument, inbegripet 
förordning (EU) nr [om ett ramprogram för 

I enlighet med de principer som anges i 
artikel 4 i [förordning (EU) nr […] om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen och medlemsstaterna säkra 
att det stöd som beviljas via EHFF är 
samordnat med och kompletterar det stöd 
som beviljas via andra fonder inom ramen 
för sammanhållningspolitiken och andra 
unionspolitiska områden och 
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miljöåtgärder och åtgärder mot 
klimatförändringarna (ramprogrammet för 
Life) och de åtgärder som vidtas inom 
ramen för unionens yttre åtgärder. 
Samordningen mellan stödet via EHFF och 
stödet från ramprogrammet för Life ska 
åstadkommas genom att finansieringen 
inriktas på verksamhet som kompletterar 
de integrerade projekt som finansieras via 
ramprogrammet för Life och genom att 
man främjar användningen av lösningar, 
metoder och tillvägagångssätt som visat sig 
lämpliga inom ramprogrammet för Life.

finansieringsinstrument, inbegripet 
förordning (EU) nr [om ett ramprogram för 
miljöåtgärder och åtgärder mot 
klimatförändringarna (ramprogrammet för 
Life) och de åtgärder som vidtas inom 
ramen för unionens yttre åtgärder. 
Samordningen mellan stödet via EHFF och 
stödet från ramprogrammet för Life ska 
åstadkommas genom att finansieringen 
inriktas på verksamhet som kompletterar 
de integrerade projekt som finansieras via 
ramprogrammet för Life och genom att 
man främjar användningen av lösningar, 
metoder och tillvägagångssätt som visat sig 
lämpliga inom ramprogrammet för Life,
särskilt inom det prioriterade området 
biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 132
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Aktörer som gjort sig skyldiga till 
överträdelser av ILO:s konvention nr 188 
och rekommendation nr 199 om 
arbetsförhållanden inom fiskerinäringen.

Or. en

Ändringsförslag 133
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Artikel 13 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Alla investeringar ombord för flottor 
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som är verksamma med överkapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Av de medel som anges i punkt 1 ska 
4 535 000 000 euro avsättas för hållbar 
utveckling på områdena fiske, vattenbruk 
och fiskeberoende områden enligt kapitlen 
I, II och III i avdelning V.

2. Av de medel som anges i punkt 1 ska 
högst totalt 4 170 000 000 euro avsättas 
för hållbar utveckling på områdena fiske, 
vattenbruk och fiskeberoende områden 
enligt kapitlen I, II och III i avdelning V.

Or. en

Ändringsförslag 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Av de medel som anges i punkt 1 ska 
477 000 000 euro avsättas för kontroll- och 
tillsynsåtgärder enligt artikel 78.

3. Av de medel som anges i punkt 1 ska
minst totalt 600 000 000 euro avsättas för 
kontroll- och tillsynsåtgärder enligt 
artikel 78.

Or. en

Ändringsförslag 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Av de medel som anges i punkt 1 ska 
358 000 000 euro avsättas för åtgärder för 
datainsamling enligt artikel 79.

4. Av de medel som anges i punkt 1 ska
minst totalt 600 000 000 euro avsättas för 
åtgärder för datainsamling enligt artikel 79.

Or. en

Ändringsförslag 137
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Antalet sysselsatta inom fiske och 
vattenbruk.

(i) Antalet sysselsatta inom 
fiskerinäringen och inom vattenbruk.

Or. pt

Ändringsförslag 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 19 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Överensstämmelse hos åtgärderna 
enligt unionens prioriteringar för EHFF 
som hänvisas till i artikel 38.1 d i denna 
förordning med ramarna för prioriterade 
åtgärder för Natura 2000 som hänvisas 
till i artikel 8.4 i rådets direktiv 
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En beskrivning av urvalskriterierna för 
projekt.

(f) En beskrivning av urvalskriterierna för 
projekt, med prioritering av projekt som 
utformats för att minska fiskets och 
vattenbrukets miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led o – led i – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En utvärdering av balansen mellan 
fiskekapacitet och fiskemöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att stimulera till innovation inom 
fisket får EHFF bevilja stöd till projekt 
som syftar till att utveckla eller introducera 
nya eller avsevärt förbättrade produkter, 
nya eller förbättrade processer samt nya 
eller förbättrade förvaltnings- och 
organisationssystem.

1. För att stimulera till innovation inom 
fisket får EHFF bevilja stöd till projekt 
som syftar till att utveckla eller introducera 
nya eller avsevärt förbättrade produkter, 
nya eller förbättrade processer samt nya 
eller förbättrade förvaltnings- och 
organisationssystem, förutsatt att dessa 
projekt bidrar till att målen som hänvisas 
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till i artiklarna 2 och 3 i [förordningen om 
den gemensamma fiskeripolitiken] 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 142
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) livslångt lärande, spridning av 
vetenskapligt vetande och innovativa 
förfaranden och förvärv av nya 
yrkeskunskaper, särskilt med koppling till 
hållbar förvaltning av de marina 
ekosystemen, verksamhet inom 
havsnäringen, innovation och 
entreprenörskap.

(a) unga personer som önskar ta steget in 
i sektorn, yrkesutbildning, livslångt 
lärande, spridning av vetenskapligt vetande 
och innovativa förfaranden och förvärv av 
nya yrkeskunskaper, särskilt med koppling 
till hållbar förvaltning av de marina 
ekosystemen, verksamhet inom 
havsnäringen, innovation och 
entreprenörskap.

Or. pt

Ändringsförslag 143
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjande av en social dialog på 
nationell, regional och lokal nivå, i vilken 
yrkesfiskarna och andra berörda aktörer
ingår.

(c) främjande av en social dialog på 
nationell, regional och lokal nivå, i vilken 
representativa arbetsmarknadsparter
ingår.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) anpassning i efterhand av fiskefartyg 
för småskaligt kustfiske så att de kan 
användas för verksamhet utanför fiskets 
ram.

(b) anpassning i efterhand av fiskefartyg 
för småskaligt kustfiske så att de kan 
användas för verksamhet som 
komplementerar fiske.

Or. pt

Ändringsförslag 145
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet ska beviljas yrkesfiskare eller 
fiskefartygsägare.

2. Stödet ska enbart beviljas yrkesfiskare 
eller fiskefartygsägare som är verksamma i 
fiskeriverksamhet där det bevisligen finns 
en effektiv balans mellan fiskemöjligheter 
och fiskekapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 146
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Stöd till system för överlåtbara 
fiskenyttjanderätter inom den 
gemensamma fiskeripolitiken
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1. När det gäller inrättande och 
anpassning av system för överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 27 i 
[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken] får EHFF bevilja stöd för 
följande:
(a) Utformning och utveckling av de 
tekniska och administrativa hjälpmedel 
som krävs för att skapa system för 
överlåtbara fiskenyttjanderätter eller för 
driften av dessa.
(b) Berörda aktörers deltagande i arbetet 
med att utforma och utveckla system för 
överlåtbara fiskenyttjanderätter.
(c) Övervakning och utvärdering av 
system för överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.
(d) Förvaltning av system för överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.
2. Stöd enligt punkt 1 a–c ska endast 
beviljas offentliga myndigheter. Stöd 
enligt punkt 1 d i denna artikel ska 
beviljas offentliga myndigheter, fysiska 
eller juridiska personer och erkända 
producentorganisationer som deltar i den 
kollektiva förvaltningen av 
sammanslagna överlåtbara 
fiskenyttjanderätter i enlighet med artikel 
28.4 i [förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken].

Or. pt

Ändringsförslag 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkra ett effektivt genomförande 
av de bevarandeåtgärder som avses i 
artiklarna 17 och 21 i [förordningen om 

1. För att effektivt genomföra 
regionaliseringsprioriteringar i den 
gemensamma fiskeripolitiken och de 
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den gemensamma fiskeripolitiken] får 
EHFF bevilja stöd för följande:

bevarandeåtgärder som avses i artiklarna 
17 och 21 i [förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken] får EHFF 
bevilja stöd för följande:

Or. en

Ändringsförslag 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Berörda aktörers deltagande i arbetet 
med att utforma och utveckla de 
bevarandeåtgärder som avses i artiklarna 
17 och 21 i [förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken].

(b) Berörda aktörers deltagande i arbetet 
med att etablera och skapa fleråriga 
planer i enlighet med artiklarna 9–11 i 
[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken] och de bevarandeåtgärder 
som avses i artiklarna 17 och 21 i 
[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken].

Or. en

Ändringsförslag 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) främjar forskning om fiskemetoder, 
fiskeutrustning, bedömning av beståndets 
tillstånd och fiskeverksamheters påverkan 
på ekosystemet med syfte att minimera 
eller undvika negativ påverkan från fiske 
på marina arter och livsmiljöer.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förvaltning, återställande och 
övervakning av Natura 2000-områden i 
enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i enlighet 
med den prioriterade åtgärdsplan som 
fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG.

(d) Identifiering, urval och grundande 
samt förvaltning, återställande och 
övervakning av Natura 2000-områden i 
enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i enlighet 
med den prioriterade åtgärdsplan som 
fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 151
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Förvaltning, återställande och 
övervakning av marina skyddsområden för 
genomförandet av de geografiska 
skyddsåtgärder som avses i artikel 13.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG.

(e) Identifiering, urval och etablerande 
samt förvaltning, återställande och 
övervakning av marina skyddsområden för 
genomförandet av de geografiska 
skyddsåtgärder som avses i artikel 13.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG.

Or. en

Ändringsförslag 152
Andrea Zanoni
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
yrkesfiskare som bedriver småskaligt 
kustfiske med ett unionsfiskefartyg som de 
äger, som är registrerat som aktivt och 
med vilket de bedrivit fiske till havs under 
minst 240 dagar under de två år som 
föregår dagen då ansökan lämnas in. Stöd 
enligt punkt 1 a ska inte heller ge 
inkomststöd till aktörer som hör till en 
flotta som är verksam med överkapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 153
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att lindra effekterna av 
klimatförändringarna får EHFF bevilja stöd 
för

1. För att lindra effekterna av 
klimatförändringarna, och enbart om det 
är bevisat att det inte kommer att leda till 
att öka förmågan hos ett fiskefartyg att 
fånga fisk, får EHFF bevilja stöd för

Or. en

Ändringsförslag 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd enligt punkt 1 b får endast beviljas 
ägare av unionsfiskefartyg med vilka det 

4. Stöd enligt punkt 1 b får endast beviljas 
ägare av unionsfiskefartyg vilka är 
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bedrivits fiske till havs under minst 60 
dagar under de två år som föregår dagen då 
ansökan lämnas in.

verksamma i fiskerier där det bevisligen 
finns en effektiv balans mellan 
fiskemöjligheter och fiskekapacitet och 
med vilka det bedrivits fiske till havs under 
minst 60 dagar under de två år som föregår 
dagen då ansökan lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 155
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Livslångt lärande, spridning av 
vetenskapligt vetande och innovativa 
metoder samt förvärv av nya 
yrkeskunskaper inom vattenbruket,

(a) Livslångt lärande, spridning av 
vetenskapligt vetande och innovativa 
metoder samt förvärv av nya 
yrkeskunskaper inom vattenbruket, av ett 
slag som minskar verksamheternas 
miljöpåverkan,

Or. en

Ändringsförslag 156
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i bred omfattning spegla 
huvudinriktningen för sin strategi och det 
berörda områdets socioekonomiska 
sammansättning genom en balanserad 
representation av huvudaktörerna, dvs. den 
privata sektorn, den offentliga sektorn och 
civilsamhället,

(a) i bred omfattning spegla 
huvudinriktningen för sin strategi och det 
berörda områdets socioekonomiska 
sammansättning genom en balanserad 
representation av huvudaktörerna, dvs. den 
privata sektorn, den offentliga sektorn,
civilsamhället och de representativa 
arbetsmarknadsparterna,

Or. en
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Ändringsförslag 157
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) garantera betydande representation för 
fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

(b) garantera betydande representation för 
fiskeri- och vattenbrukssektorerna, 
innefattande de representativa 
arbetsmarknadsparterna.

Or. en

Ändringsförslag 158
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skapa mervärde, skapa arbetstillfällen 
och främja innovation längs hela 
distributionskedjan inom fisket och 
vattenbruket.

(a) Skapa mervärde, skapa arbetstillfällen, 
locka unga personer till fiskerinäringen,
och främja innovation längs hela 
distributionskedjan inom fisket och 
vattenbruket.

Or. en

Ändringsförslag 159
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främja den sociala välfärden i de 
fiskeberoende områdena och främja 
kulturarvet, även det maritima kulturarvet.

(d) Främja den sociala välfärden och 
integrationen i de fiskeberoende områdena 
och främja kulturarvet, även det maritima 
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kulturarvet.

Or. en

Ändringsförslag 160
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 84 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Särskilda kontroll- och tillsynsåtgärder 
inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken.

(b) Särskilda kontroll- och tillsynsåtgärder 
inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken, innefattande inspektioner 
på arbetsplatser.

Or. en


