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Ændringsforslag 54
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Anvendelsesområdet for EHHF bør 
dække støtte til FFP, som omfatter 
bevaring, forvaltning og udnyttelse af 
marine, biologiske ressourcer, fersk vand, 
biologiske ressourcer og akvakultur samt 
forarbejdning og markedsføring af 
fiskevarer og akvakulturprodukter, når 
sådanne aktiviteter udøves på 
medlemsstaternes område eller i Unionens 
farvande, herunder sådanne aktiviteter, der 
udøves af fiskerfartøjer, som fører et 
tredjelands flag og er registreret i et 
tredjeland, eller af EU-fiskerfartøjer eller 
borgere i medlemsstaterne, jf. dog 
flagstatens primære ansvar, under 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 
117 i De Forenede Nationers 
havretskonvention.

(2) Anvendelsesområdet for EHHF bør 
dække støtte til FFP, som omfatter 
bevaring, forvaltning og bæredygtig
udnyttelse af marine, biologiske ressourcer, 
fersk vand, biologiske ressourcer og 
akvakultur samt forarbejdning og 
markedsføring af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, når sådanne 
aktiviteter udøves på medlemsstaternes 
område eller i Unionens farvande, herunder 
sådanne aktiviteter, der udøves af 
fiskerfartøjer, som fører et tredjelands flag 
og er registreret i et tredjeland, eller af EU-
fiskerfartøjer eller borgere i 
medlemsstaterne, jf. dog flagstatens 
primære ansvar, under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede 
Nationers havretskonvention.

Or. en

Ændringsforslag 55
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Udfaldet af den fælles fiskeripolitik 
afhænger af, om der er et effektivt kontrol-, 
inspektions- og håndhævelsessystem, og 
om der er pålidelige, fuldstændige data, 
både til videnskabelig rådgivning og til 
gennemførelse og kontrolformål; derfor 
bør EHFF støtte disse politikker.

(3) Udfaldet af den fælles fiskeripolitik 
afhænger af, om der er et effektivt kontrol-, 
inspektions- og håndhævelsessystem, og 
om der er pålidelige, fuldstændige og 
rettidige data, både til videnskabelig 
rådgivning og til gennemførelse og 
kontrolformål; derfor bør EHFF støtte disse 
politikker.
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Or. en

Ændringsforslag 56
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå 
målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 
kerneprioriteter, der vedrører fremme af 
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur, og som kan udvikle 
miljømæssig bæredygtighed og 
ressourceeffektivitet inden for fiskeri og 
akvakultur, med fokus på økologisk 
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.

Or. en

Ændringsforslag 57
Kriton Arsenis

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 

(8) Det overordnede mål for den fælles
fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter sikrer den
langsigtede miljømæssige bæredygtighed 
af de marine biologiske ressourcer,
hvilket er en forudsætning for økonomisk 
og social udvikling. Den bør også bidrage 
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levestandard i fiskerierhvervet, at skabe 
stabile markeder, at bevare ressourcerne og 
at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige 
priser.

til at øge produktiviteten, at sikre en 
rimelig levestandard i fiskerierhvervet, at 
skabe stabile markeder, at bevare 
ressourcerne på lang sigt og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

Or. en

Ændringsforslag 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er af største betydning, at 
miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, 
hvilket vil kunne fremme målsætninger og 
mål for Unionens miljøpolitik og Europa 
2020-strategien. Målet med FFP er at 
udnytte de levende marine biologiske 
ressourcer på en sådan måde, at 
fiskebestandene genoprettes og opretholdes 
på niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. Der skal 
i FFP indføres en forsigtigheds- og 
økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF 
bidrage til beskyttelse af det marine miljø 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 
2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet).

(9) Det er af største betydning, at 
miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, 
hvilket vil kunne fremme målsætninger og 
mål for Unionens miljøpolitik og Europa 
2020-strategien. Målet med FFP er at 
udnytte de levende marine biologiske 
ressourcer på en sådan måde, at 
fiskebestandene genoprettes og opretholdes 
på niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015, hvis det 
er muligt, og senest i 2020.

Or. es

Ændringsforslag 59
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er af største betydning, at 
miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, 
hvilket vil kunne fremme målsætninger og 
mål for Unionens miljøpolitik og Europa 
2020-strategien. Målet med FFP er at 
udnytte de levende marine biologiske 
ressourcer på en sådan måde, at 
fiskebestandene genoprettes og opretholdes 
på niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. Der skal 
i FFP indføres en forsigtigheds- og 
økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF 
bidrage til beskyttelse af det marine miljø 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 
2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet). Målene for 
denne forordning kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne i 
betragtning af omfanget og virkningerne af 
de operationer, der skal finansieres under 
de operationelle programmer, og de 
strukturelle problemer, der dukker op 
under udviklingen af fiskerisektoren og den 
maritime sektor, samt medlemsstaternes 
begrænsede finansielle ressourcer, og de 
kan derfor bedre gennemføres på EU-plan, 
ved at der tilbydes flerårig finansiel 
bistand, som fokuserer på de relevante 
prioriteter.

(9) Det er af største betydning, at 
miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, 
hvilket vil kunne fremme målsætninger og 
mål for Unionens miljøpolitik og Europa 
2020-strategien. Målet med FFP er at 
udnytte de levende marine biologiske 
ressourcer på en sådan måde, at 
fiskebestandene genoprettes og opretholdes 
på niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015, hvis det 
er muligt, ellers i 2020. Der skal i FFP 
indføres en forsigtigheds- og 
økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF 
bidrage til beskyttelse af det marine miljø 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 
2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet). Målene for 
denne forordning kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne i 
betragtning af omfanget og virkningerne af 
de operationer, der skal finansieres under 
de operationelle programmer, og de 
strukturelle problemer, der dukker op 
under udviklingen af fiskerisektoren og den 
maritime sektor, samt medlemsstaternes 
begrænsede finansielle ressourcer, og de 
kan derfor bedre gennemføres på EU-plan, 
ved at der tilbydes flerårig finansiel 
bistand, som fokuserer på de relevante 
prioriteter.

Or. fr

Begrundelse

2015 er en frist, som ikke vil kunne gennemføres for alle arter.

Ændringsforslag 60
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er af største betydning, at 
miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, 
hvilket vil kunne fremme målsætninger og 
mål for Unionens miljøpolitik og Europa 
2020-strategien. Målet med FFP er at 
udnytte de levende marine biologiske 
ressourcer på en sådan måde, at
fiskebestandene genoprettes og 
opretholdes på niveauer, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 
2015. Der skal i FFP indføres en
forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang 
til fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF 
bidrage til beskyttelse af det marine miljø 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 
2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger
(havstrategirammedirektivet). Målene for 
denne forordning kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne i 
betragtning af omfanget og virkningerne af 
de operationer, der skal finansieres under 
de operationelle programmer, og de 
strukturelle problemer, der dukker op 
under udviklingen af fiskerisektoren og den 
maritime sektor, samt medlemsstaternes 
begrænsede finansielle ressourcer, og de 
kan derfor bedre gennemføres på EU-plan, 
ved at der tilbydes flerårig finansiel 
bistand, som fokuserer på de relevante 
prioriteter;

(9) Det er af største betydning, at 
miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, 
hvilket vil kunne fremme målsætninger og 
mål for Unionens miljøpolitik og Europa 
2020-strategien. Målet med FFP er at 
udnytte de levende marine biologiske 
ressourcer på en bæredygtig måde, og 
sådan at alle bestande af befiskede arter
genoprettes og opretholdes på niveauer, der
som minimum giver mulighed for at 
producere det maksimalt bæredygtige
udbytte, eller en relevant proxyvariabel,
senest i 2015. Der skal i FFP indføres en
forsigtighedsbaseret tilgang og en
økosystembaseret fiskeri- og 
akvakulturforvaltning. Derfor bør EHHF 
bidrage til beskyttelse af det marine miljø 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 
2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger
(havstrategirammedirektivet). Målene for 
denne forordning kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne i 
betragtning af omfanget og virkningerne af 
de operationer, der skal finansieres under 
de operationelle programmer, og de 
strukturelle problemer, der dukker op 
under udviklingen af fiskerisektoren og den 
maritime sektor, samt medlemsstaternes 
begrænsede finansielle ressourcer, og de 
kan derfor bedre gennemføres på EU-plan, 
ved at der tilbydes flerårig finansiel 
bistand, som fokuserer på de relevante 
prioriteter;

Or. en
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Ændringsforslag 61
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Opfyldelsen af målene i FFP vil blive 
undergravet, hvis Unionens finansielle 
bistand under EHHF udbetales til 
operatører, som ikke på forhånd opfylder 
krav vedrørende offentlighedens interesse i 
at bevare marine biologiske ressourcer.
Derfor bør der kun være adgang for 
operatører, som inden for et bestemt 
tidsrum inden indgivelsen af en 
støtteansøgning ikke har været involveret i 
drift, forvaltning eller ejerskab af 
fiskerfartøjer, der er opført på Unionens 
liste over IUU-fartøjer som fastsat i artikel 
40, stk. 3, i Rådets forordning (EF) 
nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en 
EF-ordning, der skal forebygge, afværge 
og standse ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri, om ændring af 
forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) 
nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 
og (EF) nr. 1447/1999, og som ikke har 
begået en række overtrædelser i henhold til 
artikel 42 i forordning (EF) nr. 1005/2008 
eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1224/2009 af 20. november 2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne 
i den fælles fiskeripolitik, om ændring af 
forordning (EF) nr. 847/96, (EF) 
nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) 
nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) 
nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) 
nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) 
nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) 
nr. 1342/2008 og om ophævelse af 
forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) 
nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 eller 
andre overtrædelser af FFP-regler, som i 
særlig grad er til skade for 

(15) Opfyldelsen af målene i FFP vil blive 
undergravet, hvis Unionens finansielle 
bistand under EHHF udbetales til 
operatører, som ikke på forhånd opfylder 
krav vedrørende offentlighedens interesse i 
at bevare marine biologiske ressourcer.
Derfor bør der kun være adgang for 
operatører, som inden for et bestemt 
tidsrum inden indgivelsen af en 
støtteansøgning ikke har været involveret i 
drift, forvaltning eller ejerskab af 
fiskerfartøjer, der er opført på Unionens 
liste over IUU-fartøjer som fastsat i artikel 
40, stk. 3, i Rådets forordning (EF) 
nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en 
EF-ordning, der skal forebygge, afværge 
og standse ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri, om ændring af 
forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) 
nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 
og (EF) nr. 1447/1999, og som ikke har 
begået en række overtrædelser i henhold til 
artikel 42 i forordning (EF) nr. 1005/2008 
eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1224/2009 af 20. november 2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne 
i den fælles fiskeripolitik, om ændring af 
forordning (EF) nr. 847/96, (EF) 
nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) 
nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) 
nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF)
nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) 
nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) 
nr. 1342/2008 og om ophævelse af 
forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) 
nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 eller 
andre overtrædelser af FFP-regler, som i 
særlig grad er til skade for
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bæredygtigheden for de berørte bestande 
og udgør en alvorlig trussel for den 
bæredygtige udnyttelse af levende marine 
biologiske ressourcer, som genopretter og 
opretholder populationer af befiskede arter 
over de niveauer, som kan give et 
maksimalt bæredygtigt udbytte (i det 
følgende benævnt ”MSY”).

bæredygtigheden for de berørte bestande
på lang sigt og udgør en alvorlig trussel for 
den bæredygtige udnyttelse af levende 
marine biologiske ressourcer, som 
genopretter og opretholder populationer af 
befiskede arter over de niveauer, som kan 
give et maksimalt bæredygtigt udbytte (i 
det følgende benævnt ”MSY”) eller en 
relevant proxyvariabel, senest i 2015.

Or. en

Ændringsforslag 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63
Martina Anderson
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kommissionen bør fastlægge den 
årlige fordeling pr. medlemsstat af de 
disponible forpligtelsesbevillinger efter 
objektive og gennemsigtige kriterier; disse 
kriterier bør omfatte de tidligere tildelinger 
i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1198/2006 og det tidligere forbrug i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
861/2006.

(24) Kommissionen bør fastlægge den 
årlige fordeling pr. medlemsstat af de 
disponible forpligtelsesbevillinger efter 
objektive og gennemsigtige kriterier; disse 
kriterier bør omfatte de tidligere tildelinger 
i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1198/2006 og det tidligere forbrug i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
861/2006. Disse kriterier samt den årlige 
fordeling skal gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kommissionen bør fastlægge den 
årlige fordeling pr. medlemsstat af de 
disponible forpligtelsesbevillinger efter 
objektive og gennemsigtige kriterier; disse 
kriterier bør omfatte de tidligere tildelinger 
i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1198/2006 og det tidligere forbrug i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
861/2006.

(24) Kommissionen bør fastlægge og 
offentliggøre den årlige fordeling pr. 
medlemsstat af de disponible 
forpligtelsesbevillinger efter objektive og 
gennemsigtige kriterier; disse kriterier bør 
omfatte de tidligere tildelinger i henhold til 
Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og 
det tidligere forbrug i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 861/2006.

Or. en

Begrundelse

Øget gennemsigtighed er en ufravigelig betingelse for effektivt at imødegå problemet med 
fiskeristøtte.

Ændringsforslag 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(26) På linje med målet om forenkling og 
decentralisering 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, 
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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.

der integrerer de forskellige regionale 
operationelle programmer. 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.

Or. es

Ændringsforslag 67
Kriton Arsenis

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 samt miljø- og 
samhørighedspolitikken.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(31) For at øge fiskeriets konkurrenceevne 
og økonomiske resultater er det afgørende 
at fremme innovation og iværksætteri.
Derfor bør EHFF støtte innovative og 
miljømæssigt bæredygtige operationer og 
virksomhedsudvikling med henblik på at 
genoprette og opretholde populationer af 
befiskede arter over de niveauer, som kan 
give et maksimalt bæredygtigt udbytte 
inden 2015, at opnå og opretholde en god 
miljøtilstand inden 2020 og at anvende 
forsigtighedsprincippet og 
økosystembaseret fiskeriforvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 69
Georgios Koumoutsakos

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
uddannelse og livslang læring, samarbejde 
mellem videnskabsfolk og fiskere ved at 
fremme udbredelsen af viden og fremme af 
karrieremuligheder i de maritime erhverv 
samt tilbyde rådgivning, der kan være med 
til at forbedre operatørernes overordnede 
resultater og konkurrenceevne.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Kriton Arsenis

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 livslang 
læring og uddannelse, samarbejde mellem 
videnskabsfolk og fiskere ved at fremme 
udbredelsen af viden og tilbyde rådgivning, 
der kan være med til at forbedre 
operatørernes overordnede bæredygtighed,
resultater og konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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, 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.

Or. es
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Ændringsforslag 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 kystfiskernes sociale
og territoriale betydning bør EHFF støtte
de organisationer, der fremmer
kystfiskeriets sociale dialog i de relevante 
fora.

Or. es

Ændringsforslag 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(35) I betragtning af hvilket potentiale 
diversificeringen har for 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.

Or. es

Ændringsforslag 74
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(36) For at afhjælpe sundheds- og 
sikkerhedsbehovene om bord bør EHFF 
støtte investeringer, der dækker sikkerhed 
og hygiejne om bord, på den betingelse at 
investeringen ikke vil føre til en forøgelse 
af fartøjets fiskekapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 75
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Omsættelige fiskekvoteandele afhjælper ikke udfordringerne i fiskerisektoren på passende vis.

Ændringsforslag 76
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 37
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) For at støtte medlemsstaterne med 
gennemførelsen af nye ordninger til 
fordeling af fiskerimulighederne i 
overensstemmelse med offentligt 
tilgængelige målsætninger og 
gennemsigtige kriterier bør EHFF yde 
støtte til kapacitetsopbygning og 
udveksling af bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 77
Martina Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) For at støtte medlemsstaterne med 
gennemførelsen af nye ordninger til 
fordeling af adgangen til 
fiskeressourcerne for at give præferentiel 
adgang til de mest bæredygtige aktiviteter
bør EHFF yde støtte til 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Europe’s fisheries are diverse and need more options than a single mandatory approach of 
transferrable fishing concessions. EU member states can benefit from aid to help fishermen 
transition to sustainable management of fisheries and learn from each other’s experiences.
When allocating access to fishing resources, Member States shall take into account social and 
environmental factors, including the benefits to be derived from increasing the share awarded 
to selective and low impact fishing practises and community based or micro businesses.

Ændringsforslag 78
Françoise Grossetête
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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.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Omsættelige fiskekvoteandele afhjælper ikke udfordringerne i fiskerisektoren på passende vis.

Ændringsforslag 79
Kriton Arsenis

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 

(38) Behovet for at reducere 
overkapaciteten for at opnå en stabil og 
varig balance mellem fiskerikapaciteten 
og fiskerimulighederne kan skabe et 
behov for nye erhvervsmuligheder uden for 
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte 
diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart.
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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. en

Ændringsforslag 80
Martina Anderson

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) Derfor bør EHFF støtte diversificering 
og jobskabelse i fiskersamfund, navnlig 
ved at støtte virksomhedsopstart, 
mikrovirksomheder og ombygning af 
fartøjer til maritime aktiviteter, navnlig
fiskeriaktiviteterne for mindre 
kystfiskerfartøjer.

Or. en

Begrundelse

Europæisk fiskeri er forskelligartet og har brug for flere muligheder end en enkelt 
obligatorisk ordning med omsættelige fiskekvoteandele.

Ændringsforslag 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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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) Der kan være et behov for nye 
erhvervsmuligheder, der supplerer
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte 
diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart og tilpasning eller
ombygning af fartøjer til supplerende
maritime aktiviteter uden for fiskeri med 
vægt på turisme eller fiskeriturisme.

Or. es

Ændringsforslag 82
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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fiskekvoteandele, som skal reducere 
overkapaciteten og øge de økonomiske 
resultater og rentabiliteten for de berørte 
operatører.

Or. fr

Begrundelse

Omsættelige fiskekvoteandele afhjælper ikke udfordringerne i fiskerisektoren på passende vis.

Ændringsforslag 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(39) Målet for den fælles fiskeripolitik er at 
sikre bæredygtig udnyttelse af 
fiskebestandene i overensstemmelse med 
fiskeri- og akvakultursektorens 
økonomiske og sociale udvikling.
Overkapacitet anses for at være en 
væsentlig årsag til overfiskeri. Det er 
derfor helt afgørende at få tilpasset 
fiskerflåden i Unionen efter de tilgængelige 
ressourcer. Med henblik på at fjerne 
overkapaciteten skal offentlig støtte som 
for eksempel midlertidig eller permanent 
ophør og ophugningsordninger for den 
kystnære flåde bevares.

Or. es

Ændringsforslag 84
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(39) Målet for den fælles fiskeripolitik er at 
sikre bæredygtig udnyttelse af 
fiskebestandene. Overkapacitet anses for at 
være en væsentlig årsag til overfiskeri. Det 
er derfor helt afgørende at få tilpasset 
fiskerflåden i Unionen efter de tilgængelige 
ressourcer. Som nævnt i grønbogen og på 
trods af de betydelige beløb, der er brugt i 
mange år, har fjernelse af overkapacitet 
gennem offentlig støtte som for eksempel 
midlertidig eller permanent ophør og 
ophugningsordninger vist sig at være 
ineffektiv, og EU-flåderne har stadig ikke 
en passende størrelse og sammensætning i 
forhold til de disponible ressourcer.
EHFF-midler skal anvendes til at støtte 
fiskere og fartøjer, der fisker på den 
miljømæssigt og socialt mest bæredygtige 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 85
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

overkapaciteten og øge de økonomiske 
resultater og rentabiliteten for de berørte 
operatører.

Or. en

Ændringsforslag 86
Martina Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 87
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Eftersom overkapacitet er en af 
hovedårsagerne til overfiskeri, er det 
nødvendigt at træffe foranstaltninger for 

udgår
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at tilpasse fiskerflåden i Unionen efter de 
tilgængelige ressourcer. I den forbindelse 
bør EHFF støtte oprettelse, ændring og 
forvaltning af ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele, som indføres med FFP 
som forvaltningsredskaber til reduktion af 
overkapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 89
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Eftersom overkapacitet er en af 
hovedårsagerne til overfiskeri, er det 
nødvendigt at træffe foranstaltninger for 
at tilpasse fiskerflåden i Unionen efter de 
tilgængelige ressourcer. I den forbindelse 

udgår
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bør EHFF støtte oprettelse, ændring og 
forvaltning af ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele, som indføres med FFP 
som forvaltningsredskaber til reduktion af 
overkapacitet.

Or. fr

Begrundelse

Omsættelige fiskekvoteandele afhjælper ikke udfordringerne i fiskerisektoren på passende vis.

Ændringsforslag 90
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 91
Martina Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Eftersom overkapacitet er en af 
hovedårsagerne til overfiskeri, er det 
nødvendigt at træffe foranstaltninger for 

udgår
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at tilpasse fiskerflåden i Unionen efter de 
tilgængelige ressourcer. I den forbindelse 
bør EHFF støtte oprettelse, ændring og 
forvaltning af ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele, som indføres med FFP 
som forvaltningsredskaber til reduktion af 
overkapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Det er helt afgørende at inddrage 
miljøspørgsmål i EHFF og støtte
gennemførelsen af 
bevaringsforanstaltninger under FFP, idet 
der dog tages hensyn til de forskelligartede 
forhold i vandene i Unionen. I den 
forbindelse er det vigtigt at udvikle en 
regionaliseret tilgang til 
bevaringsforanstaltninger.

(41) Det er helt afgørende at inddrage 
miljøspørgsmål i EHFF og sikre
gennemførelsen af 
bevaringsforanstaltninger under FFP og 
Unionens miljøpolitik, idet der dog tages 
hensyn til de forskelligartede forhold i 
vandene i Unionen. I den forbindelse er det 
vigtigt at udvikle en regionaliseret tilgang 
til bevaringsforanstaltninger, hvor 
medlemsstater, der deles om et fiskeri, 
samarbejder og sikrer en konsekvent 
tilgang, hvad fiskeri angår.

Or. en

Ændringsforslag 93
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Det er helt afgørende at inddrage 
miljøspørgsmål i EHFF og støtte 
gennemførelsen af 

(41) Det er helt afgørende at inddrage 
miljøspørgsmål i EHFF og støtte 
gennemførelsen af 
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bevaringsforanstaltninger under FFP, idet 
der dog tages hensyn til de forskelligartede 
forhold i vandene i Unionen. I den 
forbindelse er det vigtigt at udvikle en 
regionaliseret tilgang til 
bevaringsforanstaltninger.

bevaringsforanstaltninger under FFP, idet 
der dog tages hensyn til de forskelligartede 
forhold i vandene i Unionen. I den 
forbindelse er det vigtigt at udvikle en 
regionaliseret tilgang til 
bevaringsforanstaltninger, der letter 
samarbejde og skabelsen af strømlinede 
politikker, hvad fiskeri angår, mellem 
medlemsstater, der deles om et fiskeri.

Or. en

Begrundelse

For at skabe en ensartet tilgang på tværs af de europæiske farvande bør medlemsstater, der 
deles om et fiskeri, for hvilket der vil blive vedtaget en flerårig plan, samarbejde med 
hinanden for at sikre, at de nationale bestemmelser, dvs. bevaringsforanstaltningerne i 
forbindelse med den flerårige plan, er sammenhængende, samordnet og når den fælles 
fiskeripolitiks mål.

Ændringsforslag 94
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Det er helt afgørende at inddrage 
miljøspørgsmål i EHFF og støtte 
gennemførelsen af 
bevaringsforanstaltninger under FFP, idet 
der dog tages hensyn til de forskelligartede 
forhold i vandene i Unionen. I den 
forbindelse er det vigtigt at udvikle en 
regionaliseret tilgang til 
bevaringsforanstaltninger.

(41) Det er helt afgørende at inddrage 
miljøspørgsmål i EHFF og fremme 
aktioner til afbødning af virkningerne af, 
og tilpasning til, klimaændringer i hav-, 
kyst- og ø-miljøet, med særlig vægt på de 
områder, der er mest sårbare i denne 
henseende, og støtte gennemførelsen af 
bevaringsforanstaltninger under FFP, idet 
der dog tages hensyn til de forskelligartede 
forhold i vandene i Unionen. I den 
forbindelse er det vigtigt at udvikle en 
regionaliseret tilgang til 
bevaringsforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(42) På same måde bør EHFF støtte en 
reduktion, og om muligt en eliminering, af 
fiskeriets indvirkning på det marine miljø, 
navnlig ved at fremme økoinnovation,
hvilket har vist sig at forbedre 
miljømæssigt bæredygtigt fiskeri på lang 
sigt og at reducere fiskeriets indvirkning 
på havmiljøet, mere selektive redskaber og 
udstyr samt foranstaltninger, der har til 
formål at beskytte og genoprette marin 
biodiversitet og marine økosystemer og 
tjenesterne herfra med henblik på at 
genoprette og opretholde populationer af 
befiskede arter over de niveauer, som kan 
give et maksimalt bæredygtigt udbytte 
inden 2015, at opnå og opretholde en god 
miljøtilstand inden 2020 og på linje med 
EU's biodiversitetsstrategi for 2020.

Or. en

Ændringsforslag 96
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) På linje med det forbud mod udsmid, 
som blev indført med FFP, bør EHFF 
støtte investeringer om bord, som har til 
formål at gøre bedst mulig brug af 
uønsket fiskefangst og valorisere 
underudnyttede dele af fiskefangsten. I 
betragtning af de knappe ressourcer og 
for at maksimere værdien af fiskefangsten 
bør EHFF også støtte investeringer om 

udgår
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bord, som har til formål at tilføje en 
kommerciel værdi til fiskefangsten.

Or. en

Begrundelse

Denne form for investering fremmer status quo og bevarer den samme mængde af uønskede 
fangster. Den afhjælper ikke problemet med udsmid og bifangster. Også forarbejdning om 
bord vil være meget svært at kontrollere. Investeringer om bord bør tage sigte på at øge 
selektiviteten og minimere konsekvenserne.

Ændringsforslag 97
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) På linje med det forbud mod udsmid, 
som blev indført med FFP, bør EHFF støtte 
investeringer om bord, som har til formål 
at gøre bedst mulig brug af uønsket 
fiskefangst og valorisere underudnyttede 
dele af fiskefangsten. I betragtning af de 
knappe ressourcer og for at maksimere 
værdien af fiskefangsten bør EHFF også 
støtte investeringer om bord, som har til 
formål at tilføje en kommerciel værdi til 
fiskefangsten.

(43) På linje med det forbud mod udsmid, 
som blev indført med FFP, bør EHFF støtte 
investeringer i redskabernes selektivitet 
for at undgå, minimere og om muligt 
eliminere de uønskede fangster af fisk og 
investeringer om bord med henblik på at
valorisere underudnyttede dele af 
fiskefangsten. I betragtning af de knappe 
ressourcer og for at maksimere værdien af 
fiskefangsten bør EHFF også støtte 
investeringer om bord, som har til formål 
at tilføje en kommerciel værdi til 
fiskefangsten.

Or. en

Ændringsforslag 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) På linje med det forbud mod udsmid, 
som blev indført med FFP, bør EHFF støtte 
investeringer om bord, som har til formål 
at gøre bedst mulig brug af uønsket 
fiskefangst og valorisere underudnyttede 
dele af fiskefangsten. I betragtning af de 
knappe ressourcer og for at maksimere 
værdien af fiskefangsten bør EHFF også 
støtte investeringer om bord, som har til 
formål at tilføje en kommerciel værdi til 
fiskefangsten.

(43) På linje med den reduktion af udsmid, 
som blev indført med FFP, bør EHFF støtte 
investeringer om bord, som har til formål 
at reducere uønskede bifangster gradvis, 
at gøre bedst mulig brug af uønsket 
fiskefangst og valorisere underudnyttede 
dele af fiskefangsten. I betragtning af de 
knappe ressourcer og for at maksimere 
værdien af fiskefangsten bør EHFF også 
støtte investeringer om bord og i 
forarbejdnings- og afsætningsprocessen, 
som har til formål at tilføje en kommerciel 
værdi til fiskefangsten.

Or. es

Ændringsforslag 99
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) På linje med det forbud mod udsmid, 
som blev indført med FFP, bør EHFF 
støtte investeringer om bord, som har til 
formål at gøre bedst mulig brug af uønsket 
fiskefangst og valorisere underudnyttede 
dele af fiskefangsten. I betragtning af de 
knappe ressourcer og for at maksimere 
værdien af fiskefangsten bør EHFF også 
støtte investeringer om bord, som har til 
formål at tilføje en kommerciel værdi til 
fiskefangsten.

(43) For at reducere udsmid betydeligt bør 
EHFF støtte investeringer om bord, som 
har til formål at gøre bedst mulig brug af 
uønsket fiskefangst og valorisere 
underudnyttede dele af fiskefangsten. I 
betragtning af de knappe ressourcer og for 
at maksimere værdien af fiskefangsten bør 
EHFF også støtte investeringer om bord, 
som har til formål at tilføje en kommerciel 
værdi til fiskefangsten.

Or. fr

Begrundelse

Det er kontraproduktivt at forbyde udsmid fuldstændigt, hvilket ville være umuligt at 
gennemføre for fiskerne.
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Ændringsforslag 100
Kriton Arsenis

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
registrering af fangster, energieffektivitet, 
miljøbeskyttelse, kvaliteten af de landede 
produkter i overensstemmelse med 
landingsforpligtelserne, der er omhandlet 
i artikel 15 i forordningen om den fælles 
fiskeripolitik, samt sikkerheds- og 
arbejdsvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 101
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44 a) EHFF bør støtte etableringen et 
sammenhængende netværk af områder til 
genopretning af fiskebestande, i hvilke 
alle fiskeriaktiviteter er forbudt, herunder 
områder af betydning for 
fiskeproduktiviteten, navnlig yngle-, gyde-
og fourageringspladser til 
fiskebestandene.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Det er afgørende for Unionen, at der 
opnås en holdbar balance mellem 
ferskvandsressourcer og udnyttelsen heraf;
derfor bør der være passende bestemmelser 
om at støtte fiskeri i indre farvande, under 
behørigt hensyn til miljøpåvirkning og 
tillige sikre, at disse sektorer bliver ved 
med at være økonomisk levedygtige.

(45) Det er afgørende for Unionen, at der 
opnås en holdbar balance mellem 
ferskvandsressourcer og udnyttelsen heraf;
derfor bør der være passende bestemmelser 
om at støtte indvandsfiskeri under behørigt 
hensyn til miljøpåvirkning og tillige sikre, 
at disse sektorer bliver ved med at være 
økonomisk levedygtige.

Or. es

Ændringsforslag 103
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Det er afgørende for Unionen, at der 
opnås en holdbar balance mellem 
ferskvandsressourcer og udnyttelsen heraf;
derfor bør der være passende bestemmelser 
om at støtte fiskeri i indre farvande, under 
behørigt hensyn til miljøpåvirkning og 
tillige sikre, at disse sektorer bliver ved 
med at være økonomisk levedygtige.

(45) Det er afgørende for Unionen, at der 
opnås en holdbar balance mellem 
ferskvandsressourcer og udnyttelsen heraf;
derfor bør der være passende bestemmelser 
om at støtte fiskeri i indre farvande, under 
behørigt hensyn til miljøpåvirkning for at
sikre, at disse sektorer bliver ved med at 
være økonomisk levedygtige.

Or. en

Ændringsforslag 104
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 46
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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
og forvaltning af akvakulturindustrien med 
særlig fokus på økologisk akvakultur, der 
foregår i et lukket system.

Or. en

Ændringsforslag 105
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Akvakultur bidrager til vækst og 
arbejdspladser i kystområder og 
landdistrikter. Derfor er det helt afgørende, 
at der er adgang til EHFF for 
akvakulturvirksomheder, navnlig smv’er, 
og at den bidrager til at få nye 
akvakulturproducenter ind i erhvervet. For 
at øge akvakulturaktiviteters 
konkurrenceevne og økonomiske resultater 
er det afgørende at fremme innovation og 
iværksætteri. Derfor bør EHFF støtte 
innovative operationer og 
virksomhedsudvikling, navnlig nonfood 
og offshore akvakultur.

(47) Akvakultur bidrager til vækst og 
arbejdspladser i kystområder og 
landdistrikter. Derfor er det helt afgørende, 
at der er adgang til EHFF for bæredygtige
akvakulturvirksomheder, navnlig SMV’er, 
og at den bidrager til at få nye 
akvakulturproducenter ind i erhvervet. For 
at øge akvakulturaktiviteters 
konkurrenceevne og økonomiske resultater 
er det afgørende at fremme innovation og 
iværksætteri. Derfor bør EHFF støtte
bæredygtige, innovative operationer og 
virksomhedsudvikling, og således bidrage 
til at sikre, at akvakultur er bæredygtig og 
i overensstemmelse med 
vandrammedirektivet, habitatdirektivet, 
direktivet om vurdering af virkninger på 
miljøet samt havstrategirammedirektivet.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Nye former for indkomst kombineret 
med akvakulturaktiviteter har allerede vist, 
at de kan give en værditilvækst for 
virksomhedsudvikling. Derfor bør EHFF 
støtte disse supplerende aktiviteter uden for 
akvakultur såsom fisketurisme, 
uddannelses- og miljøaktiviteter.

(48) Nye former for indkomst kombineret 
med akvakulturaktiviteter har allerede vist, 
at de kan give en værditilvækst for 
virksomhedsudvikling. Derfor bør EHFF 
støtte disse supplerende aktiviteter uden for 
akvakultur såsom fisketurisme,
akvakulturturisme til fremme af 
akvakultursektoren og dens produkter 
samt uddannelses- og miljøaktiviteter.

.

Or. es

Ændringsforslag 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) I betragtning af at det er nødvendigt at 
identificere de områder, der passer sig 
bedst for udvikling af akvakultur under 
hensyntagen til adgangen til vand og rum, 
bør EHFF støtte nationale myndigheder i at 
træffe deres strategiske valg på nationalt 
plan.

(50) I betragtning af at det er nødvendigt at 
identificere de områder, der passer sig 
bedst for udvikling af akvakultur under 
hensyntagen til adgangen til vand og rum, 
bør EHFF støtte nationale og regionale
myndigheder i at træffe deres strategiske 
valg i henhold til deres respektive 
kompetencer.

Or. es

Ændringsforslag 108
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) I betragtning af at det er nødvendigt at 
identificere de områder, der passer sig 
bedst for udvikling af akvakultur under 
hensyntagen til adgangen til vand og rum, 
bør EHFF støtte nationale myndigheder i at 
træffe deres strategiske valg på nationalt 
plan.

(50) I betragtning af at det er nødvendigt at 
identificere de områder, der passer sig 
bedst for udvikling af akvakultur under 
hensyntagen til adgangen til vand og rum, 
bør EHFF støtte nationale myndigheder i at 
træffe deres strategiske valg på nationalt 
plan i tråd med EU's politik for 
forvaltning af kystområder og maritim 
fysisk planlægning.

Or. en

Ændringsforslag 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 52



PE492.694v01-00 36/84 AM\907165DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at fremme miljømæssigt 
bæredygtig akvakultur bør EHFF støtte 
akvakulturaktiviteter, som er yderst 
respektfulde for miljøet, omlægningen af 
akvakulturvirksomheder til miljøledelse, 
anvendelse af miljørevision samt 
omlægning til økologisk akvakultur. På 
samme måde bør EHFF også støtte 
akvakultur med specielle miljømæssige 
tjenester.

(52) For at fremme miljømæssigt 
bæredygtig akvakultur bør EHFF støtte 
akvakulturaktiviteter, som er yderst 
respektfulde for miljøet, omlægningen af 
akvakulturvirksomheder til miljøledelse, 
anvendelse af miljørevision samt 
omlægning til bæredygtig akvakultur.

Or. es

Ændringsforslag 111
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at fremme miljømæssigt 
bæredygtig akvakultur bør EHFF støtte 
akvakulturaktiviteter, som er yderst 
respektfulde for miljøet, omlægningen af 
akvakulturvirksomheder til miljøledelse, 
anvendelse af miljørevision samt 
omlægning til økologisk akvakultur. På 
samme måde bør EHFF også støtte 
akvakultur med specielle miljømæssige 
tjenester.

(52) For at fremme miljømæssigt 
bæredygtig akvakultur bør EHFF støtte 
akvakulturaktiviteter, som er baseret på 
økosystemer og i høj grad respekterer
miljøet, omlægningen af 
akvakulturvirksomheder til miljøledelse, 
anvendelse af miljørevision samt 
omlægning til økologisk akvakultur. På 
samme måde bør EHFF også støtte 
akvakultur med specielle miljømæssige 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 112
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 53
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) I betragtning af hvilken betydning 
forbrugerbeskyttelse har, bør EHFF sørge 
for passende støtte til producenter for at 
forebygge og modvirke de risici for 
folkesundhed og dyresundhed, som 
akvakulturopdræt kan afstedkomme.

(53) I betragtning af hvilken betydning 
forbrugerbeskyttelse har, bør EHFF sørge 
for passende støtte til producenter for at 
forebygge og modvirke de risici for 
folkesundhed, dyresundhed og
dyrevelfærd, som akvakulturopdræt kan 
afstedkomme.

Or. en

Ændringsforslag 113
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) I erkendelse af risiciene for 
investeringer i akvakulturaktiviteter bør 
EHFF bidrage til forretningssikkerhed 
ved at dække adgang til forsikring og 
derfor garantere for producenternes 
indkomst i tilfælde af anormale 
produktionstab især som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, 
pludselige ændringer af vandkvaliteten, 
sygdomme eller skadedyrsangreb og 
ødelæggelse af produktionsanlæg.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 114
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) For at sikre levedygtighed for fiskeri (61) For at sikre levedygtighed for fiskeri 
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og akvakultur på et i højeste grad 
konkurrencepræget marked er det 
nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om 
at yde støtte til gennemførelsen af 
[forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter] og til markedsføring 
og forarbejdning, som udføres af 
operatører for at maksimere værdien af 
fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør 
især lægges vægt på at fremme operationer, 
som integrerer fremstillings-, 
forarbejdnings og 
markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.
For at tilpasse sig den nye forbudspolitik 
vedrørende udsmid bør EHFF også støtte 
forarbejdningen af uønskede fangster.

og akvakultur på et i højeste grad 
konkurrencepræget marked er det 
nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om 
at yde støtte til gennemførelsen af 
[forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter] og til markedsføring 
og forarbejdning, som udføres af 
operatører for at maksimere værdien af 
fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør 
især lægges vægt på at fremme operationer, 
som integrerer fremstillings-, 
forarbejdnings og 
markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.

Or. en

Begrundelse

Støtten bør ikke medføre nogen incitamenter til at gå målrettet efter uønsket fangst.

Ændringsforslag 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) For at sikre levedygtighed for fiskeri 
og akvakultur på et i højeste grad 
konkurrencepræget marked er det 
nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om 
at yde støtte til gennemførelsen af 
[forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter] og til markedsføring 
og forarbejdning, som udføres af 
operatører for at maksimere værdien af 
fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør 
især lægges vægt på at fremme operationer, 
som integrerer fremstillings-, 
forarbejdnings og 

(61) For at sikre levedygtighed for fiskeri 
og akvakultur på et i højeste grad 
konkurrencepræget marked er det 
nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om 
at yde støtte til gennemførelsen af 
[forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter] og til markedsføring 
og forarbejdning, som udføres af 
operatører for at maksimere værdien af 
fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør 
især lægges vægt på at fremme operationer,
som integrerer fremstillings-, 
forarbejdnings og 
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markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.
For at tilpasse sig den nye forbudspolitik 
vedrørende udsmid bør EHFF også støtte 
forarbejdningen af uønskede fangster.

markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.

Or. es

Ændringsforslag 116
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) For at sikre levedygtighed for fiskeri 
og akvakultur på et i højeste grad 
konkurrencepræget marked er det 
nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om 
at yde støtte til gennemførelsen af 
[forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter] og til markedsføring 
og forarbejdning, som udføres af 
operatører for at maksimere værdien af 
fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør 
især lægges vægt på at fremme operationer, 
som integrerer fremstillings-, 
forarbejdnings og 
markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.
For at tilpasse sig den nye forbudspolitik 
vedrørende udsmid bør EHFF også støtte 
forarbejdningen af uønskede fangster.

(61) For at sikre levedygtighed for fiskeri 
og akvakultur på et i højeste grad 
konkurrencepræget marked er det 
nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om 
at yde støtte til gennemførelsen af 
[forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter] og til markedsføring 
og forarbejdning, som udføres af 
operatører for at maksimere værdien af 
fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør 
især lægges vægt på at fremme operationer, 
som integrerer fremstillings-, 
forarbejdnings og 
markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.
For at tilpasse sig den nye forbudspolitik 
vedrørende udsmid bør EHFF også støtte
registreringen og forarbejdningen af 
uønskede fangster og finansiere 
markedsføringsincitamenter fra offentlige 
myndigheder i overensstemmelse med 
målsætningerne for forbud mod udsmid 
og minimering af bifangst, såsom 
oprettelse af en offentlig fond, der skal 
forvalte provenuet fra forbuddet mod 
udsmid og bruge disse indtægter til at 
dække udgifterne til videnskabelig 
rådgivning, vurdering af fiskebestandene 
samt overvågning og kontrol.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Der bør ske en prioritering af 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer ved at give støtte 
til dem. Godtgørelsen for oplagringsstøtte 
og støtte til produktions- og 
markedsføringsplaner bør gradvis 
udfases, da denne særlige form for støtte 
ikke længere har den store interesse i lyset 
af ændringen i EU-markedets struktur for 
denne form for produkter og den 
voksende betydning, som stærke 
producentorganisationer har.

(62) Der bør ske en prioritering af 
producentorganisationer og andre 
organisationer, der repræsenterer fiskeri, 
især fiskeriforeninger, samt
sammenslutninger af 
producentorganisationer ved at give støtte 
til dem.

Or. es

Ændringsforslag 118
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Der bør ske en prioritering af 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer ved at give støtte 
til dem. Godtgørelsen for oplagringsstøtte 
og støtte til produktions- og 
markedsføringsplaner bør gradvis udfases, 
da denne særlige form for støtte ikke 
længere har den store interesse i lyset af 
ændringen i EU-markedets struktur for 
denne form for produkter og den voksende 
betydning, som stærke 

(62) Der bør ske en prioritering af
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer ved at give støtte 
til dem. Godtgørelsen for oplagringsstøtte 
og støtte til produktions- og 
markedsføringsplaner bør udfases, da 
denne særlige form for støtte ikke længere 
har den store interesse i lyset af ændringen 
i EU-markedets struktur for denne form for 
produkter og den voksende betydning, som 
stærke producentorganisationer har.
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producentorganisationer har.

Or. en

Begrundelse

Den støtte, der finansieres under denne foranstaltning, udnyttes ikke i tilstrækkelig grad af 
producentorganisationerne under den nuværende finansielle ramme. I stedet for at fortsætte 
med at finansiere denne foranstaltning bør oplagringsstøtten udfases fuldstændig, navnlig da 
EU (undtagelsesvis) betaler 100 % af finansieringen af denne foranstaltning, og den 
udelukkende er rettet mod kommercielle arter.

Ændringsforslag 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) I erkendelse af den voksende 
konkurrence, som mindre kystfiskere 
bliver konfronteret med, bør EHFF støtte 
iværksætterinitiativer fra mindre 
kystfiskeres side, som giver større værdi til 
de fisk, som de fanger, navnlig ved at 
foretage forarbejdningen eller den direkte 
markedsføring af den fisk, som de fanger.

(63) I erkendelse af den voksende 
konkurrence, som kystfiskere bliver 
konfronteret med, bør EHFF støtte 
iværksætterinitiativer fra mindre 
kystfiskeres side, som giver større værdi til 
de fisk, som de fanger, navnlig ved at 
foretage forarbejdningen eller den direkte 
markedsføring af den fisk, som de fanger.

Or. es

Ændringsforslag 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Det er afgørende, at medlemsstater og 
operatører er udstyret på en sådan måde, at 
kontrol kan udføres efter en høj standard 
og dermed sikre, at reglerne i den fælles 
fiskeripolitik bliver overholdt, samtidig 

(69) Det er afgørende, at medlemsstater og 
operatører er udstyret på en sådan måde, at 
kontrol kan udføres efter en høj standard, 
under hensyntagen til de særlige 
kendetegn ved de forskellige former for 
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med at der er en bæredygtig udnyttelse af 
levende akvatiske ressourcer; EHFF bør 
derfor støtte medlemsstater og operatører i 
overensstemmelse med Rådets forordning
(EF) nr. 1224/2009. Ved at skabe en øget 
grad af regeloverholdelse bør denne støtte 
kunne bidrage til bæredygtig vækst.

fiskeri samt disses 
omkostningseffektivitet, og dermed sikre, 
at reglerne i den fælles fiskeripolitik bliver 
overholdt, samtidig med at der er en 
bæredygtig udnyttelse af levende akvatiske 
ressourcer; EHFF bør derfor støtte 
medlemsstater og operatører i 
overensstemmelse med Rådets forordning
(EF) nr. 1224/2009. Ved at skabe en øget 
grad af regeloverholdelse bør denne støtte 
kunne bidrage til bæredygtig vækst.

Or. es

Ændringsforslag 121
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Det er afgørende, at medlemsstater og 
operatører er udstyret på en sådan måde, at 
kontrol kan udføres efter en høj standard 
og dermed sikre, at reglerne i den fælles 
fiskeripolitik bliver overholdt, samtidig 
med at der er en bæredygtig udnyttelse af 
levende akvatiske ressourcer; EHFF bør 
derfor støtte medlemsstater og operatører i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 1224/2009. Ved at skabe en øget 
grad af regeloverholdelse bør denne støtte 
kunne bidrage til bæredygtig vækst.

(69) Det er afgørende, at medlemsstater og 
operatører er udstyret på en sådan måde, at 
kontrol kan udføres regelmæssigt og efter 
en høj standard og dermed sikre, at 
reglerne i den fælles fiskeripolitik bliver 
overholdt, samtidig med at der er en 
bæredygtig udnyttelse af levende akvatiske 
ressourcer; EHFF bør derfor støtte 
medlemsstater og operatører i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 1224/2009. Ved at skabe en øget 
grad af regeloverholdelse bør denne støtte 
kunne bidrage til bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 122
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 70
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Den støtte, der gives til medlemsstater 
på grundlag af forordning (EF) nr. 
861/2006 til udgifter, der er opstået i 
forbindelse med gennemførelsen af 
Unionens kontrolsystem, bør fortsætte
under EHFF efter logikken med en enkelt 
fond.

(70) Den støtte, der gives til medlemsstater 
på grundlag af forordning (EF) nr. 
861/2006 til udgifter, der er opstået i 
forbindelse med gennemførelsen af 
Unionens kontrolsystem, bør øges under 
EHFF efter logikken med en enkelt fond.

Or. en

Ændringsforslag 123
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Der bør fastlægges bestemmelser om 
støtte til at indsamle, forvalte og anvende 
fiskeridata, som fastlagt i det flerårige EU-
program, navnlig for at støtte nationale 
programmer og forvaltningen og 
anvendelsen af data over videnskabelige 
analyser og gennemførelse af FFP. Den 
støtte, der gives til medlemsstater på 
grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 
til udgifter, der er opstået i forbindelse med 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
fiskeridata, bør fortsætte under EHFF efter 
logikken med en enkelt fond.

(73) Der bør fastlægges bestemmelser om 
støtte til at indsamle, forvalte og anvende 
fiskeridata, som fastlagt i det flerårige EU-
program, navnlig for at støtte nationale 
programmer og forvaltningen og 
anvendelsen af data over videnskabelige 
analyser og gennemførelse af FFP. Den 
støtte, der gives til medlemsstater på 
grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 
til udgifter, der er opstået i forbindelse med 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
fiskeridata, bør øges under EHFF efter 
logikken med en enkelt fond.

Or. en

Ændringsforslag 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 73
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Der bør fastlægges bestemmelser om 
støtte til at indsamle, forvalte og anvende 
fiskeridata, som fastlagt i det flerårige EU-
program, navnlig for at støtte nationale 
programmer og forvaltningen og 
anvendelsen af data over videnskabelige 
analyser og gennemførelse af FFP. Den 
støtte, der gives til medlemsstater på 
grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 
til udgifter, der er opstået i forbindelse med 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
fiskeridata, bør fortsætte under EHFF efter 
logikken med en enkelt fond.

(73) Der bør fastlægges bestemmelser om 
støtte til at indsamle, forvalte og anvende 
fiskeridata, som fastlagt i det flerårige EU-
program, navnlig for at støtte nationale og 
regionale programmer samt forvaltningen 
og anvendelsen af data over videnskabelige 
analyser og gennemførelse af FFP. Den 
støtte, der gives til medlemsstater på 
grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 
til udgifter, der er opstået i forbindelse med 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
fiskeridata, bør fortsætte under EHFF efter 
logikken med en enkelt fond.

Or. es

Ændringsforslag 125
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Målet for IMP er at støtte bæredygtig 
anvendelse af have og oceaner og at 
udvikle en samordnet, sammenhængende 
og transparent beslutningstagning med 
tilknytning til de politikker, der påvirker 
oceaner, have, øer, kystregioner og 
regioner i den yderste periferi samt 
maritime sektorer, i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse ”En integreret 
EU-havpolitik”.

(75) Målet for IMP er at støtte bæredygtig 
anvendelse af have og oceaner og at 
udvikle en samordnet, sammenhængende 
og transparent beslutningstagning med 
tilknytning til de politikker, der påvirker 
oceaner, have, øer, kystregioner og 
regioner i den yderste periferi samt 
maritime sektorer, i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1255/2011 af 30. 
november 2011 om et program for støtte 
til videreudvikling af en integreret 
havpolitik1 og Kommissionens meddelelse 
”En integreret EU-havpolitik”.

__________________
1 EUT L 321 af 5.12.2011, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 126
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Det er nødvendigt med vedvarende 
finansiering til gennemførelse og 
videreudvikling af den integrerede 
maritime politik for Den Europæiske 
Union, sådan som det fremgår af 
erklæringerne fra Rådet, Europa-
Parlamentet og Regionsudvalget.

(76) Det er nødvendigt med vedvarende 
finansiering til gennemførelse og 
videreudvikling af den integrerede 
maritime politik for Den Europæiske 
Union, sådan som det fremgår af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1255/2011 af 30. november 2011 om et 
program for støtte til videreudvikling af 
en integreret havpolitik1 og erklæringerne 
fra Rådet, Europa-Parlamentet og 
Regionsudvalget. Finansiel støtte til 
foranstaltninger vedrørende den 
integrerede havpolitik med henblik på at 
fremme udviklingen inden for maritime 
anliggender vil i høj grad indvirke på den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.
__________________
1 EUT L 321 af 5.12.2011, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 127
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 76 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76a) EHFF bør i denne forbindelse 
udformes således, at den støtter 
sonderende undersøgelser i forbindelse 
med foranstaltninger, som skal fremme 
den integrerede havpolitiks strategiske 
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mål, under behørig hensyntagen til deres 
samlede virkninger, på basis af en 
økosystembaseret tilgang, til bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse, 
innovation og konkurrenceevne i kyst- og 
øområder samt regioner i den yderste 
periferi og til fremme af den integrerede 
havpolitiks internationale dimension.

Or. en

Ændringsforslag 128
Martina Anderson

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 den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen samt den 
miljømæssige bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 129
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Betragtning 77
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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 den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen. Det er derfor 
meget vigtigt at forbedre og styrke 
eksternt samarbejde og koordinering i 
forhold til målene for IMP på grundlag af 
De Forenede Nationers 
havretskonvention (UNCLOS).

Or. en

Ændringsforslag 130
Georgios Koumoutsakos

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, 
innovation og konkurrenceevne inden for
Unionens marine sektorer samt 
kystområder, øområder og regioner i den 
yderste periferi. Det er derfor væsentligt at 
fremme udviklingen af turisme i kyst-, 
hav- og øområder. 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 
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fremme virksomhedspotentialet i marine 
og maritime anvendelsesområder.

Or. en

Ændringsforslag 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(88) I betragtning af hvor stor betydning 
det har at sikre bevarelsen af marine 
biologiske ressourcer og beskytte 
fiskebestande, især fra ulovligt fiskeri, bør 
de operatører, som ikke følger reglerne i 
FFP, og de operatører, som er involveret i 
IUU-fiskeri, udelukkes fra støtte under 
EHFF. Unionens støtte bør ikke på noget 
tidspunkt fra udvælgelsen til 
gennemførelsen af en operation anvendes 
til noget, som kan undergrave 
offentlighedens interesse i at bevare marine 
biologiske ressourcer, som er medtaget i 
målene for FFP-forordningen.

Or. es

Ændringsforslag 132
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 88
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(88) I betragtning af hvor stor betydning 
det har at sikre bevarelsen af marine 
biologiske ressourcer og beskytte 
fiskebestande, især fra ulovligt fiskeri, og 
ud fra de konklusioner, der blev draget i 
grønbogen om reformen af den fælles 
fiskeripolitik, bør de operatører, som ikke 
følger reglerne i FFP og i alvorlig grad 
skader bæredygtigheden for de berørte 
bestande og navnlig målene om at 
genoprette og opretholde populationer af 
befiskede arter over de niveauer, som kan 
give et maksimalt bæredygtigt udbytte 
inden 2015 og opnå og opretholde en god 
miljøtilstand inden 2020, og som derfor 
udgør en alvorlig trussel mod den 
bæredygtige udnyttelse af levende marine 
biologiske ressourcer, ligesom de 
operatører, som er involveret i IUU-fiskeri, 
udelukkes fra støtte under EHFF. Unionens 
støtte bør ikke på noget tidspunkt fra 
udvælgelsen til gennemførelsen af en 
operation anvendes til noget, som kan 
undergrave offentlighedens interesse i at 
bevare marine biologiske ressourcer, som 
er medtaget i målene for FFP-
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 89

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(89) Medlemsstaterne bør træffe passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
forvaltnings- og kontrolsystemer funger 
tilfredsstillende. Med henblik herpå 
udpeges en forvaltningsmyndighed, et 

(89) Medlemsstaterne bør træffe passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
forvaltnings- og kontrolsystemer funger 
tilfredsstillende. Med henblik herpå 
udpeges en forvaltningsmyndighed, et 
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betalingsorgan og et godkendelsesorgan for 
hvert operationelt program, og deres 
ansvarsområder bør fastlægges. Disse 
ansvarsområder bør primært omfatte 
forsvarlig økonomisk gennemførelse, 
tilrettelæggelse af evaluering, godkendelse 
af udgifter, revision og overholdelse af 
Unionens lovgivning. Kommissionen og de 
nationale myndigheder bør regelmæssigt 
mødes for at overvåge bistanden. Med 
hensyn til forvaltning og kontrol er det 
navnlig nødvendigt at opstille betingelser 
om, at medlemsstaterne skal forsikre, at 
systemerne er indført og fungerer 
tilfredsstillende.

betalingsorgan og et godkendelsesorgan for 
hvert regionalt operationelt program, og 
deres ansvarsområder bør fastlægges. Disse 
ansvarsområder bør primært omfatte 
forsvarlig økonomisk gennemførelse, 
tilrettelæggelse af evaluering, godkendelse 
af udgifter, revision og overholdelse af 
Unionens lovgivning. Kommissionen og de 
nationale myndigheder bør regelmæssigt 
mødes for at overvåge bistanden. Med 
hensyn til forvaltning og kontrol er det 
navnlig nødvendigt at opstille betingelser 
om, at medlemsstaterne skal forsikre, at 
systemerne er indført og fungerer 
tilfredsstillende.

Or. es

Ændringsforslag 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(93) Reglerne og procedurerne for 
forpligtelser og betalinger bør forenkles, så 
der sikres en jævn cash flow. Med en 
forfinansiering på 4 % af EHFF's bidrag 
bør gennemførelsen af det operationelle 
program kunne fremskyndes.

(93) Reglerne og procedurerne for 
forpligtelser og betalinger bør forenkles, så 
der sikres en jævn cash flow. Med en 
forfinansiering på 7 % af EHFF's bidrag 
bør gennemførelsen af det operationelle 
program kunne fremskyndes.

Or. es

Ændringsforslag 135
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(98) Det operationelle program bør (98) Det operationelle program bør 
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overvåges og evalueres for at kunne 
forbedre dets kvalitet og påvise dets 
resultater. Kommissionen bør opstille en 
ramme for en fælles overvågning og 
evaluering, som blandt andet kan sikre, at 
relevante data er tilgængelige i rette tid. I 
den forbindelse bør der fastlægges en liste 
over indikatorer, og indvirkningen af 
EHFF’s politik bør vurderes af 
Kommissionen i forhold til specifikke 
målsætninger.

overvåges og evalueres for at kunne 
forbedre dets kvalitet og påvise dets 
resultater. Kommissionen bør opstille en 
ramme for en fælles overvågning og 
evaluering, som blandt andet kan sikre, at 
relevante data er offentligt tilgængelige i 
rette tid. I den forbindelse bør der 
fastlægges en liste over indikatorer, og 
indvirkningen af EHFF’s politik bør 
vurderes af Kommissionen i forhold til 
specifikke målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 136
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Betragtning 101 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(101 a) Det er især vigtigt at sikre, at 
forhåndsbetingelser vedrørende den 
administrative kapacitet til at opfylde 
datakravene til fiskeriforvaltning og 
gennemførelse af et EU-system til kontrol, 
inspektion og håndhævelse overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bæredygtig udvikling af fiskeriområder 
og indlandsfiskeri

c) bæredygtig udvikling af fiskeriområder 
og indvandsfiskeri

Or. es
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Ændringsforslag 138
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) og havstrategirammedirektivet.

Or. en

Ændringsforslag 139
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "område til genopretning af 
fiskebestande": et klart defineret 
geografisk område inden for en 
medlemsstat kystnære søterritorium, 
herunder yngle-, gyde- og 
fourageringspladser til fiskebestande, 
hvori alle fiskeriaktiviteter er forbudt

Or. en

Ændringsforslag 140
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) ”fiskerikapacitet": et fartøjs evne til at 
fange fisk. Indikatorer, der kan anvendes 
til at kvantificere fiskerikapacitet er 
fartøjets egenskaber, herunder dets 
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tonnage i GT, dets effekt i kW, jf. artikel 4 
og 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 
2930/861, de fiskeredskaber og den 
fisketeknik, det anvender, samt det antal 
dage, som fartøjet fisker
1EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "indlandsfiskeri": fiskeri udført i 
kommercielt øjemed af fartøjer, der 
udelukkende fisker i indre farvande, eller 
med andre anordninger, der anvendes i 
forbindelse med isfiskeri

10) "indvandsfiskeri": fiskeri udført i 
kommercielt øjemed fra fartøj eller uden 
brug af fartøj, der udelukkende finder sted 
i indvand, eller med andre anordninger, der 
anvendes i forbindelse med isfiskeri

Or. es

Ændringsforslag 142
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "maksimalt bæredygtigt udbytte": 
det maksimale udbytte, som en bestand 
vedvarende kan decimeres med uden at 
skade den pågældende bestands 
reproduktionskapacitet og forårsage et 
sammenbrud i bestanden, og som 
refererer til både FMSY og SSBMSY

Or. en
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Ændringsforslag 143
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) "proxy": at hvis det maksimalt 
bæredygtige udbytte ikke kan bestemmes, 
anvendes de metoder, der er anført i del 
B, deskriptor 3.1 og 3.2, i Kommissionens 
afgørelse 2010/477/EU om kriterier og 
metodiske standarder for god miljøtilstand 
i havområder til 
havstrategirammedirektivet (direktiv 
2008/56/EF), til at fastsætte en egnet 
proxyvariabel

Or. en

Ændringsforslag 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "kystfiskeri af mindre omfang":
fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en 
længde overalt på under 12 m, som ikke 
anvender trukne redskaber som anført i 
skema 3 i bilag I til Kommissionens 
forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. 
december 2003 om et EF-
fiskerflåderegister

18) "kystfiskeri": fiskeri, der udøves af 
fiskerfartøjer med adgang til lokale 
fiskebanker, der styrker 
fiskersamfundenes traditionelle sociale 
struktur, der drives af SMV'er og 
familieforetagender, som overleveres fra 
den ene generation til den næste, der 
foretager daglige ture, og der hverken 
fryser eller forarbejder deres fangster om 
bord

Or. es
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Ændringsforslag 145
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "uønsket fangst": enhver bifangst, 
der er uønsket, fordi den har ingen eller 
ringe kommerciel værdi, er under 
mindstemålet eller er en beskyttet art

Or. en

Ændringsforslag 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) “fartøjer, der udelukkende fisker i indre 
farvande”: fartøjer, der udfører 
kommercielt fiskeri i indre farvande, og 
som ikke er opført i Unionens 
fiskerflåderegister.

19) “fartøjer, der udelukkende fisker i 
indvand”: fartøjer, der udfører kommercielt 
indvandsfiskeri, og som ikke er opført i 
Unionens fiskerflåderegister.

Or. es

Ændringsforslag 147
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter sikrer langsigtet
bæredygtighed, hvilket er en forudsætning 
for de økonomiske og sociale forhold og 
bidrager til tilgængeligheden af 
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fødevareforsyninger

Or. en

Ændringsforslag 148
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) at fremme konkurrencedygtighed inden 
for fiskeri og akvakultur, som er 
økonomisk levedygtige samt socialt og 
miljømæssigt bæredygtige

Or. en

Ændringsforslag 149
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 5 – 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, herunder forarbejdning

Or. en

Begrundelse

Målet for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond bør være fremme af konkurrenceevnen inden 
for alle sektorer af fiskeriet, herunder fiskeforarbejdning – hvis vi ønsker at nå målene for den 
fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 150
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at sikre systematisk og harmoniseret 
indsamling af solide og egnede biologiske, 
tekniske, miljømæssige og 
socioøkonomiske data, som er nødvendige 
til en økosystembaseret forvaltning af 
fiskeri og akvakultur

Or. en

Ændringsforslag 151
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter overholder den 
fælles fiskeripolitik og Unionens 
miljølovgivning, med særlig fokus på at 
styrke kontrol og håndhævelse

Or. en

Ændringsforslag 152
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 153
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Forvaltning af fiskebestandene og mindskning af klimaforandringer er to separate områder, 
som hver skal behandles særskilt.

Ændringsforslag 154
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Unionens prioriteter bør omfatte fremme af innovation, konkurrenceevne og viden om alle 
sektorer af fiskeriet, herunder fiskeforarbejdning.
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Ændringsforslag 155
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 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 og overførsel af 
viden, forudsat at dette ikke fører til en 
kapacitetsforøgelse

Or. en

Ændringsforslag 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 157
Martina Anderson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 158
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Fremme bæredygtig, innovativ, 
konkurrencedygtig samt viden- og
økosystembaseret akvakultur ved at 
fokusere på følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 159
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremme af bæredygtigheden,
konkurrenceevnen og levedygtigheden for 
akvakulturvirksomheder, især økologisk 
akvakultur og SMV’er

Or. en

Ændringsforslag 160
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Fremme et bæredygtigt og
ressourceeffektivt fiskeri ved at fokusere 
på følgende områder:

4) Sikre en bæredygtig og
økosystembaseret fiskeriforvaltning ved at 
fokusere på følgende områder:
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Or. en

Ændringsforslag 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindskelse af fiskeriets indvirkning på 
det marine miljø

a) minimering og om muligt eliminering
af fiskeriets indvirkning på det marine 
miljø

Or. en

Ændringsforslag 162
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskyttelse og genopretning af marin 
biodiversitet og marine økosystemer, 
herunder tjenester herfra.

b) beskyttelse og genopretning af marin 
biodiversitet og marine økosystemer, 
herunder tjenester herfra, og opnåelse af 
en god miljøtilstand inden 2020.

Or. en

Ændringsforslag 163
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) minimering af og om muligt stop for 
enhver bifangst
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Or. en

Ændringsforslag 164
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at sikre, at fiskeriaktiviteterne 
overholder Unionens miljølovgivning,
navnlig direktiv 2008/56/EF, direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Or. en

Ændringsforslag 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 4 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) opnåelse af en god miljøtilstand som 
defineret i havstrategirammedirektivet

Or. en

Begrundelse

EHFF bør også sigte mod at opnå en god miljøtilstand i 2020 som anført i 
havstrategirammedirektivet.

Ændringsforslag 166
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Fremme en bæredygtig og 
ressourceeffektiv akvakultur ved at 
fokusere på følgende områder:

5) Fremme en bæredygtig, 
økosystembaseret og ressourceeffektiv 
akvakultur ved at fokusere på følgende 
områder:

Or. en

Ændringsforslag 167
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) vurdering, reduktion og om muligt 
eliminering af akvakulturaktiviteters 
indvirkning på økosystemerne i havet, på 
land og i ferskvandsområder

Or. en

Ændringsforslag 168
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af akvakultur med et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og af dyresundhed 
og dyrevelfærd samt af folkesundhed og 
sikkerhed.

b) fremme af akvakultur med et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og af dyresundhed 
og dyrevelfærd samt af folkesundhed og 
sikkerhed, med fokus på akvakultur af 
planteædende arter, produktion af 
fødevarer til konsum og på økologisk 
akvakultur.

Or. en
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Ændringsforslag 169
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at sikre, at udviklingen af akvakultur 
er forenelig med målsætningerne i 
direktiv 2008/56/EF.

Or. en

Ændringsforslag 170
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilvejebringelse af videnskabelig viden 
og indsamling af data

a) tilvejebringelse af videnskabelig viden 
og indsamling af data, der er nødvendige 
for økosystembaseret fiskeri- og 
akvakulturforvaltning, herunder data, der 
kræves for at genoprette og opretholde 
populationer af befiskede arter over de 
niveauer, som kan give et maksimalt 
bæredygtigt udbytte inden 2015, og at 
opnå og opretholde en god miljøtilstand 
inden 2020

Or. en

Ændringsforslag 171
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

håndhævelse, ved at fremme institutionel 
kapacitet og en effektiv offentlig 
administration.

Or. en

Ændringsforslag 172
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 10

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.

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, herunder 
forordning (EF) nr. [om et rammeprogram 
for tiltag vedrørende miljø og 
klimaændringer (LIFE-
rammeprogrammet)]. 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. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre koordinering mellem fonde, men denne henvisning findes allerede i 
forordningen om fælles bestemmelser.
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Ændringsforslag 173
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgninger, der indgives af følgende 
operatører, antages ikke til støtte fra EHFF 
for en nærmere bestemt periode:

1. Ansøgninger, der indgives af følgende 
operatører, antages ikke til støtte fra EHFF:

Or. en

Ændringsforslag 174
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) operatører, der har begået en alvorlig
overtrædelse i henhold til artikel 42 i 
forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 
90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009

a) operatører, der har begået en 
overtrædelse i henhold til artikel 42 i 
forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 
90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009

Or. en

Ændringsforslag 175
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) operatører, som i andre tilfælde ikke har 
overholdt FFP-reglerne, hvilket har været 
til alvorlig skade for de berørte bestandes 
bæredygtighed.

c) operatører, som i andre tilfælde ikke har 
overholdt FFP-reglerne og EU-
miljøpolitiske krav, hvilket har været til 
skade for de berørte bestandes 
bæredygtighed og opnåelsen af en god 
miljøtilstand senest i 2020.
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Or. en

Ændringsforslag 176
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgninger, der indgives af operatører, 
som har begået en uregelmæssighed under 
EFF eller EHFF, antages ikke for en 
nærmere bestemt periode.

2. Ansøgninger, der indgives af operatører, 
som har begået en uregelmæssighed under 
EFF eller EHFF, antages ikke.

Or. en

Ændringsforslag 177
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlæggelse af den periode, der 
henvises til i stk. 1 og 2, og som skal stå i 
et rimeligt forhold til, hvor alvorlig eller 
hyppig overtrædelsen eller den manglende 
regeloverholdelse er

udgår

Or. en

Ændringsforslag 178
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) operationer, der truer 
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bæredygtigheden af marine biologiske 
ressourcer og økosystemer;

Or. en

Ændringsforslag 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygning af nye fiskerfartøjer, udtagning
eller indførsel af fiskerfartøjer

b) bygning af nye fiskerfartøjer eller 
indførsel af fiskerfartøjer

Or. es

Ændringsforslag 180
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygning af nye fiskerfartøjer, 
udtagning eller indførsel af fiskerfartøjer

b) indførsel af fiskerfartøjer

Or. fr

Begrundelse

Den europæiske fiskerflåde er aldrende og bør kunne fornys med henblik på at sikre fiskerne 
gode arbejdsvilkår og optimal sikkerhed. Endvidere bør fartøjernes energieffektivitet tages i 
betragtning og mere selektive redskaber indføres.

Ændringsforslag 181
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) investeringer om bord på fartøjer, for 
hvilke flagmedlemsstaten ikke har påvist 
en balance mellem flådekapaciteten og de 
disponible fiskerimuligheder, som kræves 
i henhold til [forordningen om den fælles 
fiskeripolitik]

Or. en

Begrundelse

Til erstatning af ændringsforslag 5 til artikel 13, stk. 1, litra ca).

Ændringsforslag 182
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) investeringer om bord eller i 
personlige værnemidler til flåder, der har 
overkapacitet

Or. en

Ændringsforslag 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter udgår

Or. es
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Ændringsforslag 184
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter udgår

Or. fr

Begrundelse

Fiskere, der midlertidigt afbryder deres aktiviteter med henblik på genopbygning af 
fiskebestandene, bør ikke lades i stikken.

Ændringsforslag 185
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsøgsfiskeri udgår

Or. sv

Begrundelse

Forsøgsfiskeri bør være støtteberettiget under EHFF, så længe det fokuserer på afprøvning af 
mere selektive fangstmetoder og/eller -redskaber for at bestemme deres virkning på 
fiskebestandene og/eller havmiljøet. Forsøgsudsætning kan resultere i fiskeri af uholdbare 
bestande.

Ændringsforslag 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsøgsfiskeri udgår

Or. es

Ændringsforslag 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) direkte udsætning, medmindre det 
udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning 
i henhold til en af Unionens retsakter 
eller i tilfælde af forsøg med udsætning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 188
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) direkte udsætning, medmindre det 
udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning i 
henhold til en af Unionens retsakter eller i 
tilfælde af forsøg med udsætning.

f) direkte udsætning, medmindre det 
udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning i 
henhold til en af Unionens retsakter.

Or. sv

Ændringsforslag 189
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplægning bør støttes undtagelsesvis på 
særlige betingelser, der kræver en 
øjeblikkelig reduktion af flådens 
fiskerikapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 190
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter 
bør undtagelsesvis være støtteberettigede 
under EHFF under særlige betingelser, 
der retfærdiggør at træffe denne 
foranstaltning, f.eks. uforudsigelige 
miljømæssige forhold eller begrænsninger 
i forvaltningsplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) andelen af mindre fartøjer til 
kystfiskeri i forhold til fiskerflåden.

iii) andelen af fartøjer til kystfiskeri i 
forhold til fiskerflåden.

Or. es



AM\907165DA.doc 73/84 PE492.694v01-00

DA

Ændringsforslag 192
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – nr. iii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) graden af miljømæssig 
bæredygtighed for fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder et enkelt 
operationelt program til gennemførelse af 
de af Unionens prioriteter, som EMFF skal 
være med til at finansiere.

1. Hver medlemsstat udarbejder et enkelt 
operationelt program, der integrerer de 
regionale operationelle programmer, til 
gennemførelse af de af Unionens 
prioriteter, som EMFF skal være med til at 
finansiere.

Or. es

Ændringsforslag 194
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
fysiske eller juridiske personer, der har en 
tilstrækkelig interesse i 
beslutningsprocessen på miljøområdet i 
forbindelse med gennemførelsen af den 
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fælles fiskeripolitik, har en effektiv ret til 
fornyet prøvelse af de operationelle 
programmer. Disse personer skal have 
adgang til en domstol eller et andet 
uafhængigt og uvildigt offentligt organ 
med kompetence til at gennemgå den 
processuelle og materielle lovlighed af de 
operationelle programmer og eventuelle 
tilknyttede gennemførelsesretsakter og 
-beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 195
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) i givet fald sammenhæng mellem 
foranstaltningerne under Unionens 
prioriteter for EHFF, som er omhandlet i 
artikel 38, stk. 1, litra d), i nærværende 
forordning, samt de prioriterede 
aktionsrammer for Natura 2000 i artikel 
8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/43/EØF og 
opnåelse af en god miljøtilstand i henhold 
til direktiv 2008/56/EF.

Or. en

Ændringsforslag 196
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) demonstration af en relevant tilgang i 
programmet til innovation, miljø, herunder 
de specifikke behov i Natura 2000-

c) demonstration af en relevant tilgang i 
programmet til innovation, miljø, herunder 
de specifikke behov i Natura 2000-
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områder, og modvirkning af og tilpasning 
til klimaændringer

områder, etablering af områder til 
genopretning af fiskebestande og 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 197
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra o – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) for målet om indsamling af data over 
bæredygtig fiskeriforvaltning som 
omhandlet i artikel 6, stk. 6, og artikel 18, 
stk. 4, og i overensstemmelse med det 
flerårige EU-program, der henvises til i 
artikel 37, stk. 5, i [forordning om den 
fælles fiskeripolitik]:

o) for målet om indsamling af data over 
bæredygtig økosystembaseret
fiskeriforvaltning som omhandlet i artikel 
6, stk. 6, og artikel 18, stk. 4, og i 
overensstemmelse med det flerårige EU-
program, der henvises til i artikel 37, stk. 5, 
i [forordning om den fælles fiskeripolitik]:

Or. en

Ændringsforslag 198
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra o – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en evaluering af den økonomiske 
situation inden for akvakultur og 
forarbejdningsindustrier

– en evaluering af den miljømæssige og
økonomiske situation inden for akvakultur 
og forarbejdningsindustrier

Or. en

Ændringsforslag 199
Nikos Chrysogelos
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra o – nr. i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en evaluering af fiskerisektorens 
konsekvenser for økosystemet

– en evaluering af fiskerisektorens 
konsekvenser for økosystemet for at give 
mulighed for sammenligninger mellem 
forskellige typer af fiskeri og 
fartøjskategorier i henhold til kravene i 
[forordningen om den fælles 
fiskeripolitik]

Or. en

Ændringsforslag 200
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra o – nr. i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en evaluering af fiskerisektorens 
konsekvenser for økosystemet

– en evaluering af fiskerisektorens og 
akvakulturaktiviteternes konsekvenser for 
økosystemet

Or. en

Ændringsforslag 201
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage regler om 
procedurer, format og tidsplaner for:

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter regler om 
procedurer, format og tidsplaner for:

Or. en
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Ændringsforslag 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på at fremme innovation 
inden for fiskeriet kan EHFF støtte 
projekter, der har til formål at udvikle eller 
indføre nye eller væsentligt forbedrede 
produkter sammenlignet med den seneste 
udvikling, nye eller forbedrede processer, 
nye eller forbedrede forvaltnings- og 
organisationssystemer, forudsat at de 
bidrager til opfyldelsen af artikel 2 og 3 i 
FFP-forordningen.

Or. en

Begrundelse

Enhver innovation, der støttes under EHFF, skal klart støtte og være i tråd med 
målsætningerne i den grundlæggende FFP-forordning.
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Ændringsforslag 204
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Ændringsforslag 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operationer, der finansieres under denne 
artikel, skal udføres i samarbejde med et 
videnskabeligt eller teknisk organ, som er 
anerkendt af medlemsstaten, og som 
validerer resultaterne af sådanne 
operationer.

2. Operationer, der finansieres under denne 
artikel, skal udføres i samarbejde med et 
videnskabeligt eller teknisk organ, som er 
anerkendt af medlemsstaten, ved hjælp af 
den erhvervsklassificering, der finder 
anvendelse i den nationale lovgivning om 
offentlige kontrakter.

Or. es

Ændringsforslag 206
Christofer Fjellner
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operationer, der finansieres under denne 
artikel, skal udføres i samarbejde med et 
videnskabeligt eller teknisk organ, som er 
anerkendt af medlemsstaten, og som 
validerer resultaterne af sådanne 
operationer.

2. Operationer, der finansieres under denne 
artikel, skal udføres i samarbejde med et 
videnskabeligt eller teknisk organ, som er 
anerkendt af medlemsstaten, og som 
validerer resultaterne af sådanne 
operationer og gør dem offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Når operationer modtager offentlig støtte, skal der være fuld åbenhed om, hvordan disse 
midler blev tildelt og anvendt, samt hvilke fordele dette har medført.

Ændringsforslag 207
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilvejebringelse af faglig og 
videnskabelig rådgivning om udvikling af 
bæredygtige fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter, med fokus på at 
begrænse og så vidt muligt fjerne 
virkningerne af disse aktiviteter på 
økosystemerne i havet, på land og i 
ferskvandsområder

Or. en

Ændringsforslag 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gennemførlighedsundersøgelserne og 
rådgivningen i henholdsvis stk. 1, litra a) 
og b), skal leveres af anerkendte 
videnskabelige eller tekniske organer, som 
har de fornødne rådgivningskompetencer, 
som er anerkendt ved national lov i hver 
medlemsstat.

2. Gennemførlighedsundersøgelserne og 
rådgivningen i henholdsvis stk. 1, litra a) 
og b), skal leveres af anerkendte 
videnskabelige eller tekniske organer, som 
har de fornødne rådgivningskompetencer, 
som er anerkendt i henhold til den 
erhvervsklassificering, der finder 
anvendelse i den nationale lovgivning om 
offentlige kontrakter.

Or. es

Ændringsforslag 209
Christofer Fjellner

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.

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 210
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 32 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lette diversificering og jobskabelse Lette iværksætterkultur og jobskabelse

Or. fr

Begrundelse

Fiskeriets positive økonomiske rolle bør i højere grad fremhæves.

Ændringsforslag 211
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at lette diversificering og
jobskabelse uden for fiskeriet, kan EHFF 
støtte:

1. For at lette jobskabelse kan EHFF støtte
oprettelsen af virksomheder i 
fiskerisektoren.

Or. fr

Begrundelse

Fiskeriets positive økonomiske rolle bør i højere grad fremhæves.

Ændringsforslag 212
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opstart af virksomhed uden for fiskeriet udgår

Or. fr

Begrundelse

Fiskeriets positive økonomiske rolle bør i højere grad fremhæves.
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Ændringsforslag 213
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opstart af virksomhed uden for fiskeriet a) opstart af virksomhed for bæredygtige 
aktiviteter i tilknytning til den maritime 
sektor, undtagen fiskeriet

Or. en

Ændringsforslag 214
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Fiskeriets positive økonomiske rolle bør i højere grad fremhæves.

Ændringsforslag 215
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), gives 
til fiskere, som:

2. Støtte i henhold til stk. 1 gives til 
fiskere, som:
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Or. fr

Ændringsforslag 216
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forelægger en forretningsplan over 
udviklingen af deres nye aktiviteter

a) forelægger en forretningsplan over 
udviklingen af deres aktiviteter

Or. fr

Ændringsforslag 217
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), gives 
til mindre kystfiskere, som ejer EU-
fiskerfartøjer, der er registreret som aktive 
fartøjer, og som har udført 
fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til 
havs i løbet af de to år, der går forud for 
datoen for indgivelse af ansøgningen. 
Fiskerilicensen for fiskerfartøjet 
inddrages permanent.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 218
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Modtagere af støtte i henhold til stk. 1 
må ikke foretage erhvervsfiskeri i de fem 
år, der følger efter modtagelsen af den 
sidste betaling af støtten.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 219
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Støtteberettigede omkostninger i 
henhold til stk. 1, litra b), begrænses til 
omkostningerne til ændring af et fartøj, 
som foretages med henblik på dets 
anvendelse til andet formål.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 220
Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. EHFF kan støtte investeringer om 
bord gennem udvikling af aktiviteter, der 
supplerer fiskeri, såsom miljøtjenester, 
undervisningsaktiviteter eller turisme.

Or. en


