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KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er Unionens nye instrument til finansiering af 
den fælles fiskeripolitik (FFP) og af den integrerede havpolitik (IMP) fra 2014-2020.

EHFF hører ind under Europa 2020-strategien og skal bidrage til opnåelsen af EU's fælles mål 
ved hjælp af tre flagskibsinitiativer: i) et ressourceeffektivt Europa, ii) en innovationsunion og 
iii) dagsordenen for nye færdigheder og jobs.

EHFF hører ligeledes under en større sammenhæng med samhørighedspolitikken, da den har 
samme fælles mål og prioriteter som de resterende fonde, med henblik på at fremme en 
integreret anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Kommissionens forslag til forordning har til formål at indføre en større social dimension i 
EHFF. Forordningens tekst indeholder derfor adskillige elementer, der er rettet mod dette, og 
hvortil der kan tilføjes andre. 

EHFF skal fremme jobskabelse og social samhørighed, navnlig inden for fiskeriafhængige 
samfund ved ligeledes at tillade diversificering af aktiviteterne hen imod andre maritime 
sektorer. 

EHFF skal derfor også fremme menneskelig kapital og diversificering ved at gøre det muligt 
for fiskerne at erhverve de nødvendige færdigheder til at kunne gå i gang med nye aktiviteter, 
der dukker frem i andre maritime sektorer. Det skal fastslås, at EHFF ligeledes kan finansiere 
instrumenter og aktiviteter, der er rettet mod at imødekomme behovet for de nødvendige 
kompetencer.

Et andet vigtigt aspekt, som EHFF skal støtte med finansiering, er en forbedring af sundheden 
og sikkerheden for fiskerne og andre arbejdere i fiskerisektoren gennem investeringer om 
bord, i personlige værnemidler eller i infrastrukturer samt i uddannelses vedrørende sundheds 
og sikkerhed. 

I Kommissionens forslag anerkender EHFF også for første gang den rolle, som ægtefæller –
for det meste kvinder – ofte spiller i familievirksomheder inden for fiskeriet. Ægtefællerne vil 
blandt andet kunne få støtte fra EHFF til uddannelse, navnlig med henblik på at erhverve 
færdigheder, der har med iværksætteri og virksomhedsforvaltning at gøre. Forslaget skal 
ligeledes fremme deltagelsen af fiskernes ægtefæller i den sociale dialog samt på områder 
med lokalstyret planlægning.

Den omfatter ligeledes særlig støtte til innovation. Det skal understreges, at denne støtte skal 
omfatte social innovation, der har til formål at skabe nye løsninger på sociale problemer.

EHFF kan ligeledes anvendes til at styrke den lokale deltagelse med henblik på en bæredygtig 
udvikling af fiskeriområderne, og i den forbindelse er det vigtigt at understrege, at alle 
interessenter skal være til stede under beslutningstagningen.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det skal understreges, at i henhold til 
artikel 9 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde tager Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter samt i forbindelse 
med reformen af FFP, IMP og EHFF 
hensyn til de krav, der er knyttet til 
fremme af et højt beskæftigelsesniveau, 
sikring af passende social beskyttelse, 
bekæmpelse af social udstødelse samt et 
højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed.

Or. es

Ændringsforslag 2

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 
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 

(5)I overensstemmelse med konklusionerne 
fra Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, 
hvorved Europa 2020-strategien blev 
vedtaget, bør Unionen og 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, hvor navnlig målene for 
beskæftigelse og bekæmpelse af fattigdom 
og social udstødelse skal fremhæves, og 
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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.

effektiviteten bør forbedres ved at fokusere 
mere på resultater. En inddragelse af IMP i 
den nye EHFF 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. es

Ændringsforslag 3

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.

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 en stigning i 
antallet af arbejdspladser samt 
økonomisk, sociale og territorial 
samhørighed, fremme af innovation og 
videnbaseret fiskeri og akvakultur, og som 
kan fremme bæredygtighed og 
ressourceeffektivitet inden for fiskeri og 
akvakultur og 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. es
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionen bør på alle fondens 
gennemførelsesstadier tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

(7) Unionen bør i fastsættelsen af de 
overordnede forhåndsbetingelser og på 
alle fondens planlægnings- og 
gennemførelsesstadier tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

Or. es

Ændringsforslag 5

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 med henblik på at sikre en 
rimelig levestandard i fiskerierhvervet, 
som skal vende tilbagegangen i mange 
fiskeriafhængige samfund ved kysterne og 
inde i landet ved at tillægge fiskeri og 
fiskerirelaterede aktiviteter større værdi 
og fremme en diversificering hen imod 
andre sektorer i den maritime økonomi.
Den bør også bidrage til at øge 
produktiviteten, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

Or. es
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at forbedre samordningen og 
harmonisere gennemførelsen af de fonde, 
der yder støtte under 
samhørighedspolitikken, dvs. Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond 
(ESF) og Samhørighedsfonden, og fondene 
vedrørende udvikling af landdistrikterne, 
dvs. Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og 
vedrørende hav- og fiskerisektoren, dvs. 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 
(EHFF), er der fastsat fælles bestemmelser 
for alle disse fonde (i det følgende benævnt 
"FSR-fondene") i [forordning (EU) nr. […] 
om fælles bestemmelser]. Ud over denne 
forordning indeholder EHFF specifikke 
bestemmelser som følge af særegenhederne 
i FFP og IMP.

(20) For at forbedre samordningen og 
harmonisere gennemførelsen af de fonde, 
der yder støtte under 
samhørighedspolitikken, dvs. Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond 
(ESF) og Samhørighedsfonden, og fondene 
vedrørende udvikling af landdistrikterne, 
dvs. Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og 
vedrørende hav- og fiskerisektoren, dvs. 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 
(EHFF), er der fastsat fælles bestemmelser 
for alle disse fonde (i det følgende benævnt 
"FSR-fondene") i [forordning (EU) nr. […] 
om fælles bestemmelser]. Det er vigtigt at 
understrege, at fondene kan anvendes 
som et supplement for på den mest 
effektive vis at opnå prioriteterne i EU's 
samhørighedspolitik og i Europa 2020-
strategien. I den forbindelse skal 
fremhæves den nødvendige synergi 
mellem EHFF og ESF for at nå de vigtige 
målsætninger for beskæftigelse og 
bekæmpelsen af fattigdom og social 
udstødelse. Ud over denne forordning 
indeholder EHFF specifikke bestemmelser 
som følge af særegenhederne i FFP og 
IMP.

Or. es
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I betragtning af størrelsen af den 
kommende EHFF og i lyset af 
proportionalitetsprincippet fraviger 
bestemmelserne vedrørende den strategiske 
planlægning forordningen [om fælles 
bestemmelser], og derfor bør høringen af 
interessenterne finde sted mindst to gange i 
løbet af programmeringsperioden, dog ikke 
nødvendigvis en gang hvert år, da det vil 
være en overdreven administrativ og 
finansiel byrde for både Kommissionen og 
medlemsstaterne.

(21) I betragtning af størrelsen af den 
kommende EHFF og i lyset af 
proportionalitetsprincippet fraviger 
bestemmelserne vedrørende den strategiske 
planlægning forordningen [om fælles 
bestemmelser], og derfor bør høringen af 
interessenterne finde sted mindst tre gange 
i løbet af programmeringsperioden, dog 
ikke nødvendigvis en gang hvert år, da det 
vil være en overdreven administrativ og 
finansiel byrde for både Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 8

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 

(22) For at sikre en betydelig værditilvækst 
bør partnerskabet mellem Kommissionen, 
myndighederne i medlemsstaterne og 
forskellige typer af partnere styrkes 
gennem arrangementer med deltagelse af 
disse aktører under fuld hensyntagen til 
medlemsstaternes institutionelle 
kompetencer. 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. I betragtning af de 
særlige forhold for fiskerisektoren skal 
der sikres deltagelse af økonomiske og 



PA\903834DA.doc 9/37 PE491.019v01-00

DA

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.

sociale partnere, der repræsenterer de 
forskellige undersektorer og territoriale 
områder, forskningsorganisationer samt 
nationale og regionale netværk af lokale 
aktionsgrupper inden for fiskerisektoren 
(FLAG). Der bør især lægges vægt på at 
sikre en passende repræsentation af 
kvinder og minoritetsgrupper. De berørte 
partnere bør inddrages i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmeringen.

Or. es

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) På linje med målet om forenkling bør 
alle aktiviteter under EHFF, som falder ind 
under delt forvaltning, herunder kontrol og 
dataindsamling, have form af ét enkelt 
operationelt program pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med dets nationale 
struktur. Programmeringen skal omfatte 
perioden fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020. Hver medlemsstat bør 
udarbejde et enkelt operationelt program. 
Hvert program bør fastlægge en strategi til 
opfyldelse af målene for Unionens 
prioriteter for EHFF og en udvælgelse af 
foranstaltninger. Programmeringen bør 
være indrettet efter Unionens prioriteter, 
men være tilpasset den nationale kontekst 
og supplere andre af Unionens politikker, 
især politikken vedrørende udvikling af 
landdistrikter og samhørighedspolitikken.

(26) På linje med målet om forenkling bør 
alle aktiviteter under EHFF, som falder ind 
under delt forvaltning, herunder kontrol og 
dataindsamling, have form af ét enkelt 
operationelt program pr. medlemsstat i 
overensstemmelse med dets nationale 
struktur. Programmeringen skal omfatte 
perioden fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020. Hver medlemsstat bør 
udarbejde et enkelt operationelt program. 
Hvert program bør fastlægge en strategi til 
opfyldelse af målene for Unionens 
prioriteter for EHFF og en udvælgelse af 
foranstaltninger. Programmeringen bør 
være indrettet efter Unionens prioriteter, 
men være tilpasset den nationale kontekst 
og supplere andre af Unionens politikker, 
især politikken vedrørende udvikling af 
landdistrikter og den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighedspolitik.

Or. es
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Ændringsforslag 10

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 herunder social 
innovation, og iværksætteri. Derfor bør 
EHFF støtte innovative operationer og 
virksomhedsudvikling.

Or. es

Ændringsforslag 11

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 
foranstaltninger til at sikre adgang til 
grunduddannelse og livslang læring af høj 
kvalitet samt 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.

Or. es
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I erkendelse af betydningen af den 
rolle, som ægtefæller til selvstændige 
fiskere spiller inden for kystfiskeri af 
mindre omfang, bør EHFF støtte 
uddannelse og netværk, som kan bidrage 
til deres erhvervsmæssige udvikling og 
give dem midler, så de bedre bliver i stand 
til at udføre de supplerende 
arbejdsopgaver, som de traditionelt set 
allerede udfører.

(33) I erkendelse af betydningen af den 
rolle, som ægtefæller til selvstændige 
fiskere spiller inden for kystfiskeri af 
mindre omfang, bør EHFF støtte livslang 
læring og netværk, som kan bidrage til 
deres erhvervsmæssige udvikling og give 
dem midler, så de bedre bliver i stand til at 
udføre de supplerende arbejdsopgaver, som 
de traditionelt set allerede udfører eller til 
at ledsage diversificering af 
fiskeriaktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 13

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 lille deltagelsen 
af små kystfiskere er i den sociale dialog, 
bør EHFF støtte organisationer, der 
fremmer denne dialog i de relevante fora 
og øger repræsentationen af interesserne i 
sektoren.

Or. es

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Det skal understreges, at Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO) 
mener, at fiskeri er et farligt arbejde 
sammenlignet med andre jobs, og at ILO 
har indgået mange aftaler og fremsat 
mange anbefalinger med henblik på at 
fremme anstændige arbejdsforhold for 
fiskerne.

Or. es

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 36

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 hygiejne-, sundheds-
og sikkerhedsbehovene om bord samt for 
at forbedre arbejdsforholdene i sektoren
bør EHFF støtte investeringer, der dækker 
sikkerhed og hygiejne om bord.
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Or. es

Ændringsforslag 17

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. Der 
bør gennemføres en konsekvensvurdering 
for beskæftigelsen i fiskerisektoren, og 
der kan 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.

Or. es

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) I betragtning af den betydning, som 
fiskerihavne, landingssteder og nødhavne 
har, bør EHFF støtte relevante 
investeringer for navnlig at øge 
energieffektivitet, miljøbeskyttelse, 
kvaliteten af de landede produkter samt 
sikkerheds- og arbejdsvilkårene.

(44) I betragtning af den betydning, som 
fiskerihavne, landingssteder og nødhavne 
har, bør EHFF støtte relevante 
investeringer for navnlig at øge 
energieffektivitet, miljøbeskyttelse, 
kvaliteten af de landede produkter samt
sundheds-, sikkerheds- og 
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arbejdsvilkårene.

Or. es

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) På linje med Kommissionens strategi 
om bæredygtig udvikling af europæisk 
akvakultur, FFP-målene og Europa 2020-
strategien bør EHFF støtte miljømæssigt, 
økonomisk og socialt bæredygtig udvikling 
af akvakulturindustrien.

(46) På linje med Kommissionens strategi 
om bæredygtig udvikling af europæisk 
akvakultur, FFP-målene og Europa 2020-
strategien bør EHFF støtte miljømæssigt, 
økonomisk og socialt bæredygtig udvikling 
af akvakulturindustrien, der kan garantere 
en øget beskæftigelse af ordentlig kvalitet.

Or. es

Ændringsforslag 20

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 foranstaltninger til at 
sikre adgang til grunduddannelse og 
livslang læring samt netværk, der kan
fremme udbredelsen af viden og tilbyde 
rådgivning, der kan være med til at 
forbedre operatørernes overordnede 
resultater og konkurrenceevne.

Or. es
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) I betragtning af at den af 
lokalsamfundet styrede tilgang til 
lokaludvikling gennem flere år har vist sig 
at være nyttig til at fremme udviklingen af 
fiskeri og landdistrikter, idet den fuldt ud 
tager hensyn til de multisektorale behov for 
endogen udvikling, bør støtten fortsætte og 
optrappes fremover.

(55) I betragtning af at den af 
lokalsamfundet styrede tilgang til 
lokaludvikling gennem flere år har vist sig 
at være nyttig til at fremme udviklingen af 
fiskeri og landdistrikter, idet den fuldt ud 
tager hensyn til de multisektorale behov for 
endogen udvikling og at sikre dens 
bæredygtige udvikling, bør støtten 
fortsætte og optrappes fremover.

Or. es

Ændringsforslag 22

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 
ved ”blå vækst” og de bredere maritime 
sektorer.

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

Or. es
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Ændringsforslag 23

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, en øgning af 
beskæftigelsesgraden og til at fremme 
innovation, herunder social innovation, på 
lokalt plan samt til målet om territorial 
samhørighed, som er en af 
hovedprioriteterne i Lissabontraktaten.

Or. es

Ændringsforslag 24

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 
aktionsgrupper er det vigtigt, at ingen 
interessegruppe har mere end 49 % af 
stemmerne i de beslutningstagende 
organer.

(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 
aktionsgrupper, deltagelse af alle aktører 
og gennemsigtighed af strategierne for 
lokal udvikling er det vigtigt, at ingen 
interessegruppe har mere end 49 % af 
stemmerne i de beslutningstagende 
organer.

Or. es
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Netværk mellem lokale partnerskaber 
et en vigtig faktor i denne tilgang. 
Samarbejde mellem disse lokale 
partnerskaber er et vigtigt 
udviklingsværktøj, som EHFF bør sørge 
for er tilgængeligt.

(59) Netværk mellem lokale partnerskaber 
et en vigtig faktor i denne tilgang. 
Samarbejde mellem disse lokale 
partnerskaber er et vigtigt 
udviklingsværktøj, som EHFF bør fremme 
og sørge for er tilgængeligt.

Or. es

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Støtten til fiskeriområder gennem 
EHFF bør koordineres med den lokale 
udviklingsstøtte, som tilbydes gennem 
andre EU-fonde, og bør dække alle 
aspekter af forberedelsen og 
gennemførelsen af 
lokaludviklingsstrategier og lokale 
aktionsgruppers operationer samt 
omkostningerne til at skabe liv i 
lokalområdet og drive det lokale 
partnerskab.

(60) Støtten til fiskeriområder gennem 
EHFF bør koordineres med den lokale 
udviklingsstøtte, som tilbydes gennem 
andre EU-fonde, navnlig ESF, for så vidt 
angår beskæftigelse og social inklusion,
og bør dække alle aspekter af forberedelsen 
og gennemførelsen af 
lokaludviklingsstrategier og lokale 
aktionsgruppers operationer samt 
omkostningerne til at skabe liv i 
lokalområdet og drive det lokale 
partnerskab.

Or. es
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Ændringsforslag 27

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
beskæftigelsen samt den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
Unionen.

Or. es

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) EHFF bør også støtte bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse, 
innovation og 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.

(80) EHFF bør også støtte bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse af høj 
kvalitet, innovation og 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. es
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 81

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81) EHFF bør supplere og være 
sammenhængende med eksisterende og 
kommende finansielle instrumenter, som er 
stillet til rådighed af Unionen og 
medlemsstaterne, på nationalt og 
subnationalt plan for at fremme 
beskyttelsen og den bæredygtige udnyttelse 
af oceaner, have og kyster, hjælpe til med 
at fremme et mere effektivt samarbejde 
mellem medlemsstaterne og deres 
kystområder, øer og fjerntliggende regioner 
samt tage hensyn til prioriteringen af 
nationale og lokale projekter og de 
fremskridt, der gøres hermed. Fonden vil 
knytte sig til andre af Unionens politikker, 
som kan have en maritim dimension, især 
Den Europæiske Fond for Regional 
Udvikling, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Socialfond samt Horisont 
2020-programmet for forskning og 
energipolitik.

(81) EHFF bør supplere og være 
sammenhængende med eksisterende og 
kommende finansielle instrumenter, som er 
stillet til rådighed af Unionen og 
medlemsstaterne, på nationalt og 
subnationalt plan for at fremme en 
økonomisk og socialt bæredygtig 
udvikling, beskyttelsen og den bæredygtige 
udnyttelse af oceaner, have og kyster, 
hjælpe til med at fremme et mere effektivt 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
deres kystområder, øer og fjerntliggende 
regioner samt tage hensyn til prioriteringen 
af nationale og lokale projekter og de 
fremskridt, der gøres hermed. Fonden vil 
knytte sig til andre af Unionens politikker, 
som kan have en maritim dimension, især 
Den Europæiske Fond for Regional 
Udvikling, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Socialfond samt Horisont 
2020-programmet for forskning og 
energipolitik.

Or. es

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bæredygtig udvikling af fiskeriområder 
og indlandsfiskeri

c) strategier for bæredygtig udvikling, 
øgning af beskæftigelsen og fremme af 
den sociale samhørighed for
fiskeriområder og indlandsfiskeri
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Or. es

Ændringsforslag 31

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 og 
konkurrencedygtighed inden for fiskeri og 
akvakultur samt øge beskæftigelsesgraden 
for arbejde af høj kvalitet

Or. es

Ændringsforslag 32

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 balanceret og inklusiv 
territorial udvikling af samt social 
samhørighed for fiskeriområder

Or. es

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Øge beskæftigelse og territorial 
samhørighed inden for følgende mål:

1) Øge beskæftigelse og økonomisk, social 
og territorial samhørighed inden for 
følgende mål:

Or. es
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 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 af høj kvalitet og 
støtte til arbejdskraftmobilitet i samfund 
ved kysterne og inde i landet, som 
afhænger af fiskeri og akvakultur

Or. es

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 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 levedygtige sektorer af maritim 
økonomi og bæredygtig vækst af maritim 
økonomi, herunder modvirkning af 
klimaændringer.

Or. es

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til styrkelse af teknologisk 
udvikling, innovation og overførsel af 
viden

a) støtte til styrkelse af teknologisk 
udvikling, innovation, herunder social 
innovation, og overførsel af viden

Or. es
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 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 fiskeriets konkurrenceevne 
og levedygtighed, især for mindre 
kystfartøjer, og forbedring af sundheds-, 
sikkerheds- og arbejdsvilkårene

Or. es

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikling af nye erhvervsmæssige 
færdigheder og livslang læring

c) foregribelse og udvikling af nye 
erhvervsmæssige færdigheder og livslang 
læring

Or. es

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til styrkelse af teknologisk 
udvikling, innovation og overførsel af 
viden

a) støtte til styrkelse af teknologisk 
udvikling, innovation, herunder social 
innovation, og overførsel af viden 

Or. es
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikling af nye erhvervsmæssige 
færdigheder og livslang læring

c) foregribelse og udvikling af nye
erhvervsmæssige færdigheder og livslang 
læring

Or. es

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 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, ved at 
fremme institutionel kapacitet og en 
effektiv offentlig administration samt ved 
at fremme kapaciteten for de resterende 
parter, der deltager i gennemførelsen af 
de foranstaltninger, som finansieres af 
fonden. 

Or. es

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 5, stk. 4, i [forordning (EU) 
nr. […] om fælles bestemmelser] hører 
Kommissionen mindst to gange i løbet af 
programmeringsperioden de 
organisationer, som repræsenterer partnere 
på EU-plan, om gennemførelsen af støtte 
fra EHFF.

Uanset artikel 5, stk. 4, i [forordning (EU) 
nr. […] om fælles bestemmelser] hører 
Kommissionen mindst tre gange i løbet af 
programmeringsperioden de 
organisationer, som repræsenterer partnere 
på EU-plan, om gennemførelsen af støtte 
fra EHFF.
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Or. es

Ændringsforslag 43

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 
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.

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 
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.

Or. es

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) overførsel af en virksomheds ejerskab e) overførsel af en virksomheds ejerskab, 
med undtagelse af overførsel af ejerskab 
over en familieejet virksomhed, eller hvis 
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denne overførsel af ejerskab ledsages af et 
diversificeringsprojekt

Or. es

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det operationelle program fastlægges af 
medlemsstaten efter et nært samarbejde 
med de partnere, der henvises til i artikel 5 
i [forordning (EU) nr. […] om fælles 
bestemmelser]. Høringen af partnerne om 
de forberedende dokumenter tilrettelægges 
på en sådan måde, at partnerne får 
mulighed for at gennemse dem.

2. Det operationelle program fastlægges af 
medlemsstaten efter et nært samarbejde 
med partnere som angivet i artikel 5 i 
[forordning (EU) nr. […] om fælles 
bestemmelser]. Høringen af partnerne om 
de forberedende dokumenter tilrettelægges 
på en sådan måde, at partnerne får 
mulighed for at gennemse dem og give 
udtryk for holdning før fremlæggelsen af 
programmet for Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med forbehold for bestemmelserne i 
artikel 5 i [forordning (EU) nr. […] om 
fælles bestemmelser] skal de hørte 
partnere blandt andet omfatte relevante 
offentlige myndigheder og organer, 
herunder de ansvarlige for 
miljøspørgsmål og for fremme af 
ligestilling, de økonomiske og sociale 
partnere, der repræsenterer de forskellige 
undersektorer og relevante territoriale 
områder inden for fiskerisektoren, 
forskningsorganisationerne og de 
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nationale og regionale netværk af lokale 
aktionsgrupper inden for fiskerisektoren 
(FLAG).

Or. es

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) udpegning af de partnere, der henvises 
til i artikel 5 i [forordning (EU) nr. […] om 
fælles bestemmelser] og resultaterne af 
høringen af partnerne

m) udpegning af de partnere og 
resultaterne af høringen af partnerne, der 
henvises til i artikel 18 i overensstemmelse 
med artikel 5 i [forordning (EU) nr. […] 
om fælles bestemmelser]

Or. es

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Desuden skal det operationelle program 
indeholde en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger til at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
herunder ordninger, der skal sikre 
inddragelse af kønsaspektet på 
programniveau og under gennemførelsen.

3. Desuden skal det operationelle program 
indeholde en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger til at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro,
handicap, alder eller seksuel orientering, 
herunder ordninger, der skal sikre 
inddragelse af kønsaspektet og princippet 
om lige muligheder for alle på 
programniveau og under gennemførelsen.

Or. es
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Ændringsforslag 49

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, 
herunder social 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.

Or. es

Ændringsforslag 50

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

Or. es

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) netværk og udveksling af erfaringer og b) netværk og udveksling af erfaringer og 
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bedste praksis mellem interessenter, blandt 
andet organisationer til fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder

bedste praksis mellem interessenter, blandt 
andet organisationer til fremme af lige 
muligheder og ligestilling mellem mænd 
og kvinder samt de organisationer, der 
repræsenterer fiskernes ægtefæller

Or. es

Ændringsforslag 52

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 fiskere, de organisationer, 
der repræsenterer de fiskeres ægtefæller, 
som deltager i fiskeriaktiviteterne, og 
andre relevante interessenter.

Or. es

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1 gives også til 
selvstændige fiskeres ægtefæller eller 
selvstændige fiskeres livsledsagere – hvis 
og i det omfang disse anerkendes i national 
ret – der uden at være lønmodtagere eller 
forretningspartnere sædvanligvis og på 
vilkår fastsat i den nationale lovgivning 
deltager i arbejdet i den selvstændige 
fiskers aktiviteter eller udfører supplerende 
arbejdsopgaver.

2. Støtte i henhold til stk. 1 gives også til 
selvstændige fiskeres ægtefæller eller 
selvstændige fiskeres livsledsagere – hvis 
og i det omfang disse anerkendes i national 
ret – der uden at være lønmodtagere eller 
forretningspartnere sædvanligvis og på 
vilkår fastsat i den nationale lovgivning 
deltager eller ønsker at deltage i arbejdet i 
den selvstændige fiskers aktiviteter eller 
udfører supplerende arbejdsopgaver.

Or. es
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at forbedre arbejdsvilkårene om bord 
for fiskere kan EHFF støtte investeringer 
om bord eller personlige værnemidler, 
forudsat at disse investeringer går ud over 
de standarder, der kræves i henhold til 
national lov eller EU-lovgivning.

1. For at forbedre arbejdsvilkårene om bord 
for fiskere kan EHFF støtte investeringer 
om bord eller personlige værnemidler eller 
uddannelse, forudsat at disse investeringer 
går ud over de standarder, der kræves i 
henhold til national lov eller EU-
lovgivning.

Or. es

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når operationen består i en investering 
om bord, gives støtten ikke mere end én 
gang under programmeringsperioden til det 
samme fiskerfartøj. Når operationen består 
i en investering i personlige værnemidler, 
gives støtten ikke mere end én gang under 
programmeringsperioden til den samme 
støttemodtager.

3. Når operationen består i en investering 
om bord, gives støtten ikke mere end én 
gang under programmeringsperioden til det 
samme fiskerfartøj. Når operationen består 
i en investering i personlige værnemidler
eller uddannelse, gives støtten ikke mere 
end én gang under 
programmeringsperioden til den samme 
støttemodtager.

Or. es
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at øge kvaliteten af de 
produkter, der landes, at øge 
energieffektivitet, at bidrage til 
miljøbeskyttelse eller at forbedre sikkerhed 
og arbejdsvilkår kan EHFF støtte 
investeringer, der kan forbedre 
fiskerihavneinfrastruktur og landingssteder, 
herunder investeringer i anlæg til 
indsamling af affald i havet.

1. Med henblik på at øge kvaliteten af de 
produkter, der landes, at øge 
energieffektivitet, at bidrage til 
miljøbeskyttelse eller at forbedre sundhed, 
sikkerhed og arbejdsvilkår kan EHFF støtte 
investeringer, der kan forbedre 
fiskerihavneinfrastruktur og landingssteder, 
herunder investeringer i anlæg til 
indsamling af affald i havet.

Or. es

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at reducere indlandsfiskeriets 
indvirkning på miljøet, øge 
energieffektiviteten, øge kvaliteten af den 
landede fisk eller forbedre sikkerheds og –
arbejdsvilkårene kan EHFF støtte følgende 
investeringer:

1. For at reducere indlandsfiskeriets 
indvirkning på miljøet, øge 
energieffektiviteten, øge kvaliteten af den 
landede fisk eller forbedre sundheds-,
sikkerheds- og arbejdsvilkårene kan EHFF 
støtte følgende investeringer:

Or. es

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om bord eller i personlige værnemidler 
som omhandlet i artikel 33 og på de 

a) om bord eller i personlige værnemidler
eller uddannelse som omhandlet i artikel 
33 og på de betingelser, der er fastsat i 
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betingelser, der er fastsat i samme artikel samme artikel

Or. es

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at stimulere til innovation inden for 
akvakultur kan EHFF støtte operationer:

1. For at stimulere til innovation inden for 
akvakultur, herunder social innovation,
kan EHFF støtte operationer:

Or. es

Ændringsforslag 60

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 
samt foregriben og opnåelse af nye 
erhvervsmæssige færdigheder inden for 
akvakultur

Or. es

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) netværk og udveksling af oplysninger og 
bedste praksis blandt 
akvakulturvirksomheder eller 

b) netværk og udveksling af oplysninger og 
bedste praksis blandt 
akvakulturvirksomheder eller 
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erhvervsorganisationer og andre 
interessenter, herunder videnskabelige 
organer eller organer, der fremmer 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

erhvervsorganisationer og andre 
interessenter, herunder videnskabelige 
organer eller organer, der fremmer lige 
muligheder og ligestilling mellem mænd 
og kvinder.

Or. es

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) funktionelt sammenhængende i 
geografisk, økonomisk og social 
henseende, under særlig hensyntagen til 
fiskere og akvakultursektorer, og skal 
tilbyde en tilstrækkelig kritisk masse, hvad 
angår menneskelige, finansielle og 
økonomiske ressourcer til at støtte en 
levedygtig lokal udviklingsstrategi.

b) funktionelt sammenhængende i 
geografisk, økonomisk og social 
henseende, under særlig hensyntagen til 
fiskere og akvakultursektorer.

Or. es

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at lokalsamfundene fuldt ud 
udnytter og drager fordel af de muligheder, 
som tilbydes med maritim udvikling og 
kystudvikling.

b) sikre, at lokalsamfundene deltager i 
fastsættelsen af strategierne for 
lokalstyret udvikling og fuldt ud udnytter 
og drager fordel af de muligheder, som 
tilbydes med maritim udvikling og 
kystudvikling.

Or. es
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Ændringsforslag 64

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 og 
civilsamfundet, herunder de 
underrepræsenterede grupper

Or. es

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre en signifikant repræsentation af 
fiskere og akvakultursektorer.

c) sikre en signifikant repræsentation af 
fiskere og akvakultursektorer, herunder de 
organisationer, der repræsenterer de 
fiskeres ægtefæller, som deltager i 
fiskeriaktiviteterne.

Or. es

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte til forberedelse dækker over 
kapacitetsopbygning, uddannelse og 
netværk med henblik på at forberede og 
gennemføre en lokaludviklingsstrategi.

1. Støtte til forberedelse dækker over 
kapacitetsopbygning, høring, uddannelse 
og netværk med henblik på at forberede og 
gennemføre en lokaludviklingsstrategi.
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Or. es

Ændringsforslag 67

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 af høj 
kvalitet og fremme af innovation, 
herunder social innovation, på alle trin i 
fødevarekæden for fiskeri og akvakultur

Or. es

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til diversificering og jobskabelse 
på fiskeriområder, navnlig i andre maritime 
sektorer

b) støtte til diversificering og jobskabelse
af høj kvalitet på fiskeriområder, navnlig i 
andre maritime sektorer

Or. es

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte bæredygtig økonomisk vækst, 
beskæftigelse, innovation og nye 
teknologier inden for nye og kommende 
maritime sektorer i kystregioner, som et 
supplement til etablerede sektorrettede og 
nationale aktiviteter

c) støtte bæredygtig økonomisk vækst, øget 
beskæftigelse af høj kvalitet, innovation, 
herunder social innovation, og nye 
teknologier inden for nye og kommende 
maritime sektorer i kystregioner, som et 
supplement til etablerede sektorrettede og 
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nationale aktiviteter

Or. es

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oprettelse af nationale netværk, som er 
rettet mod formidling af oplysninger, 
kapacitetsopbygning, udveksling af bedste 
praksis og støtte til samarbejde mellem 
FLAG på deres område.

b) oprettelse af nationale netværk, som er 
rettet mod formidling af oplysninger, 
kapacitetsopbygning for de partnere, der 
deltager i gennemførelsen af de 
foranstaltninger, der finansieres af 
fonden, udveksling af bedste praksis og 
støtte til samarbejde mellem FLAG på 
deres område.

Or. es

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 131 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF’s indvirkning måles i forhold til 
Unionens prioriteter, der er nævnt i artikel 
6.

EHFF’s indvirkning måles i forhold til 
Unionens prioriteter, der er nævnt i artikel 
6, navnlig bæredygtig jobskabelse.

Or. es
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 131 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, hvilke indikatorer 
der er specifikke for disse prioriteter for 
Unionen. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 151, stk. 3.

Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, hvilke indikatorer 
der er specifikke for disse prioriteter for 
Unionen, herunder de relevante sociale 
indikatorer. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 151, stk. 
3.

Or. es

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 132 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tillade overvågning af udviklingen af 
den sociale situation og beskæftigelsen i 
de interesserede områder som følge af 
fondens foranstaltninger

Or. es

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – kolonne 1 – række 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF-prioritet:
2. Fremme innovativt, konkurrencedygtigt 
og videnbaseret fiskeri.
3. Fremme innovativ, konkurrencedygtig 
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og videnbaseret akvakultur
OT 8: fremme beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Or. es

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – kolonne 2 – række 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: 
Der foreligger en mekanisme, som sikrer 
effektiv gennemførelse og anvendelse af 
EU-lovgivningen om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, og som 
finder anvendelse i fiskerisektoren.

Or. es

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – kolonne 3 – række 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektiv gennemførelse og anvendelse af 
EU-lovgivningen om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen sikres 
gennem:
- Effektiv gennemførelse og anvendelse af 
EU-lovgivning
- Der foreligger en national strategi for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Or. es


