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Ändringsförslag 54
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Tillämpningsområdet för EHFF bör 
omfatta stöd av den gemensamma 
fiskeripolitiken, vilket sträcker sig till 
bevarande, förvaltning och utnyttjande av 
marina biologiska resurser, limniska 
biologiska resurser och vattenbruk samt
beredning och saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från verksamhet som 
äger rum på medlemsstaternas territorier 
eller i unionens vatten, inbegripet 
verksamhet som bedrivs av fiskefartyg som 
för ett tredjelands flagg och som är 
registrerade i ett tredjeland eller av 
unionsfiskefartyg eller verksamhet som 
bedrivs av medborgare i en medlemsstat, 
utan att detta påverkar flaggstatens primära 
ansvar i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 117 i Förenta nationernas 
havsrättskonvention.

(2) Tillämpningsområdet för EHFF bör 
omfatta stöd av den gemensamma 
fiskeripolitiken, vilket sträcker sig till 
bevarande, förvaltning och hållbart 
utnyttjande av marina biologiska resurser, 
limniska biologiska resurser och 
vattenbruk samt beredning och saluföring 
av fiskeri- och vattenbruksprodukter från 
verksamhet som äger rum på 
medlemsstaternas territorier eller i 
unionens vatten, inbegripet verksamhet 
som bedrivs av fiskefartyg som för ett 
tredjelands flagg och som är registrerade i 
ett tredjeland eller av unionsfiskefartyg 
eller verksamhet som bedrivs av 
medborgare i en medlemsstat, utan att detta 
påverkar flaggstatens primära ansvar i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 117 
i Förenta nationernas havsrättskonvention.

Or. en

Ändringsförslag 55
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska bli framgångsrik krävs 
ett effektivt system för kontroll, inspektion 
och tillsyn samt tillförlitliga och 

(3) För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska bli framgångsrik krävs 
ett effektivt system för kontroll, inspektion 
och tillsyn samt tillförlitliga och 
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fullständiga data, en förutsättning både för 
vetenskapliga utlåtanden och för 
genomförande och kontroll. Därför bör 
EHFF stödja dessa politikområden.

fullständiga aktuella data, en förutsättning 
både för vetenskapliga utlåtanden och för 
genomförande och kontroll. Därför bör 
EHFF stödja dessa politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 56
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Den gemensamma fiskeripolitiken 
övergripande mål är att säkra att fisket och 
vattenbruket tryggar den långsiktiga
miljöhållbarheten hos de marina resurser
som är nödvändiga för den ekonomiska 
och sociala utvecklingen. Den bör också 
bidra till ökad produktivitet, skälig 
levnadsstandard inom fiskerinäringen, 
stabila marknader, garanterade 
resurstillgångar på lång sikt, tryggad 
livsmedelsförsörjning och skäliga 
konsumentpriser.

Or. en

Ändringsförslag 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera 
miljöfrågorna i den gemensamma 
fiskeripolitiken som bör uppfylla 
målsättningarna och målen för unionens 
miljöpolitik och Europa 2020-strategin.
Den gemensamma fiskeripolitiken är 
inriktad på att uppnå att de levande marina 
biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant 
sätt att det är möjligt att återställa och hålla 
fiskbestånden vid nivåer som kan ge 
maximalt hållbart uttag senast 2015.
Genom den gemensamma fiskeripolitiken 
bör det införas försiktighets- och 
ekosystemsstrategier i 
fiskeriförvaltningen. Därför bör EHFF 
bidra till skyddet av havsmiljön i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera 
miljöfrågorna i den gemensamma 
fiskeripolitiken som bör uppfylla 
målsättningarna och målen för unionens 
miljöpolitik och Europa 2020-strategin.
Den gemensamma fiskeripolitiken är 
inriktad på att uppnå att de levande marina 
biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant 
sätt att det är möjligt att återställa och hålla 
fiskbestånden vid nivåer som kan ge 
maximalt hållbart uttag 2015, i mån av 
möjlighet, och senast 2020.
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havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektivet om en marin strategi).

Or. es

Ändringsförslag 59
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera 
miljöfrågorna i den gemensamma 
fiskeripolitiken som bör uppfylla 
målsättningarna och målen för unionens 
miljöpolitik och Europa 2020-strategin.
Den gemensamma fiskeripolitiken är 
inriktad på att uppnå att de levande marina 
biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant 
sätt att det är möjligt att återställa och hålla 
fiskbestånden vid nivåer som kan ge 
maximalt hållbart uttag senast 2015.
Genom den gemensamma fiskeripolitiken 
bör det införas försiktighets- och 
ekosystemsstrategier i fiskeriförvaltningen.
Därför bör EHFF bidra till skyddet av 
havsmiljön i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektivet om en marin strategi).

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera 
miljöfrågorna i den gemensamma 
fiskeripolitiken som bör uppfylla 
målsättningarna och målen för unionens 
miljöpolitik och Europa 2020-strategin.
Den gemensamma fiskeripolitiken är 
inriktad på att uppnå att de levande marina 
biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant 
sätt att det är möjligt att återställa och hålla 
fiskbestånden vid nivåer som kan ge 
maximalt hållbart uttag senast 2015 i mån 
av möjlighet, och om detta inte går, senast 
2020. Genom den gemensamma 
fiskeripolitiken bör det införas 
försiktighets- och ekosystemsstrategier i 
fiskeriförvaltningen. Därför bör EHFF 
bidra till skyddet av havsmiljön i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektivet 
om en marin strategi).

Or. fr

Motivering

Det går inte att tillämpa 2015 på alla arter.
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Ändringsförslag 60
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera 
miljöfrågorna i den gemensamma 
fiskeripolitiken som bör uppfylla 
målsättningarna och målen för unionens 
miljöpolitik och Europa 2020-strategin.
Den gemensamma fiskeripolitiken är 
inriktad på att uppnå att de levande marina 
biologiska resurserna utnyttjas på ett 
sådant sätt att det är möjligt att återställa 
och hålla fiskbestånden vid nivåer som 
kan ge maximalt hållbart uttag senast 2015. 
Genom den gemensamma fiskeripolitiken 
bör det införas försiktighets- och 
ekosystemsstrategier i 
fiskeriförvaltningen. Därför bör EHFF 
bidra till skyddet av havsmiljön i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektivet 
om en marin strategi).

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera 
miljöfrågorna i den gemensamma 
fiskeripolitiken som bör uppfylla 
målsättningarna och målen för unionens 
miljöpolitik och Europa 2020-strategin.
Den gemensamma fiskeripolitiken är 
inriktad på att uppnå att de levande marina 
biologiska resurserna utnyttjas på ett 
hållbart sätt som återupprättar och 
upprätthåller alla bestånd av skördade 
arter på nivåer över dem som kan ge 
maximalt hållbart uttag eller ett relevant 
approximativt värde, senast 2015. Den 
gemensamma fiskeripolitiken bör införa
försiktighetsprincipen och 
ekosystembaserade strategier i fiskeri- och 
vattenbruksförvaltningen. Därför bör 
EHFF bidra till skyddet av havsmiljön i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/56/EG av den 
17 juni 2008 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektivet 
om en marin strategi).

Or. en

Ändringsförslag 61
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Möjligheterna att uppnå GFP-målen 
skulle undermineras om unionens 
finansiella bidrag genom EHFF betalas ut 

(15) Möjligheterna att uppnå GFP-målen 
skulle undermineras om unionens 
finansiella bidrag genom EHFF betalas ut 
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till aktörer som redan i förväg inte iakttar 
de krav som är knutna till det allmänna 
intresset av att bevara de marina biologiska 
resurserna. Därför bör endast sådana 
aktörer godkännas som inom en viss 
tidsperiod innan stödansökan lämnas inte 
var delaktiga i drift, förvaltning eller 
ägande av fiskefartyg som är upptagna i 
unionens förteckning över IUU-fartyg i 
artikel 40.3 i rådets förordning (EG) nr 
1005/2008 av den 29 september 2008 om 
upprättande av ett gemenskapssystem för 
att förebygga, motverka och undanröja 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
och om ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) 
nr 601/2004 samt om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) 
nr 1447/1999, och som inte har begått en 
allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i 
förordning (EG) nr 1005/2008 eller artikel 
90.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 av 
den 20 november 2009 om införande av ett 
kontrollsystem i gemenskapen för att 
säkerställa att bestämmelserna i den 
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om 
ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, 
(EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, 
(EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, 
(EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, 
(EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) 
nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 
1342/2008 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 
1627/94 och (EG) nr 1966/2006 eller några 
andra överträdelser av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler som på något sätt 
äventyrar de berörda beståndens hållbarhet 
eller som utgör ett allvarligt hot mot ett 
hållbart utnyttjande av levande marina 
biologiska resurser som återställer och 
upprätthåller populationer av de fiskade 
arterna så att de hamnar över de nivåer som 
kan ge ett maximalt hållbart uttag.

till aktörer som redan i förväg inte iakttar 
de krav som är knutna till det allmänna 
intresset av att bevara de marina biologiska 
resurserna. Därför bör endast sådana 
aktörer godkännas som inom en viss 
tidsperiod innan stödansökan lämnas inte 
var delaktiga i drift, förvaltning eller 
ägande av fiskefartyg som är upptagna i 
unionens förteckning över IUU-fartyg i 
artikel 40.3 i rådets förordning (EG) nr 
1005/2008 av den 29 september 2008 om 
upprättande av ett gemenskapssystem för 
att förebygga, motverka och undanröja 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
och om ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) 
nr 601/2004 samt om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) 
nr 1447/1999, och som inte har begått en 
allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i 
förordning (EG) nr 1005/2008 eller artikel 
90.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 av 
den 20 november 2009 om införande av ett 
kontrollsystem i gemenskapen för att 
säkerställa att bestämmelserna i den 
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om 
ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, 
(EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, 
(EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, 
(EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, 
(EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) 
nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 
1342/2008 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 
1627/94 och (EG) nr 1966/2006 eller några 
andra överträdelser av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler som på något sätt 
äventyrar de berörda beståndens hållbarhet 
på lång sikt eller som utgör ett allvarligt 
hot mot ett hållbart utnyttjande av levande 
marina biologiska resurser som återställer 
och upprätthåller populationer av de 
fiskade arterna så att de hamnar över de
nivåer som kan ge ett maximalt hållbart 
uttag, eller ett relevant approximativt 
värde, senast 2015.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 63
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kontrollskyldigheter. Om dessa 
skyldigheter inte uppfylls finns det även en 
risk för att medlemsstaterna inte upptäcker 
stödmottagare som inte är godtagbara eller 
insatser som inte berättigar till stöd.

Or. en

Ändringsförslag 64
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör fastställa en årlig 
fördelning av tillgängliga 
åtagandebemyndiganden med hjälp av 
objektiva och överskådliga kriterier.
Kriterierna bör omfatta den historiska 
tilldelningen enligt rådets förordning (EG) 
nr 1198/2006 och den historiska 
förbrukningen enligt rådets förordning 
(EG) nr 861/2006.

(24) Kommissionen bör fastställa en årlig 
fördelning av tillgängliga 
åtagandebemyndiganden med hjälp av 
objektiva och överskådliga kriterier.
Kriterierna bör omfatta den historiska 
tilldelningen enligt rådets förordning (EG) 
nr 1198/2006 och den historiska 
förbrukningen enligt rådets förordning 
(EG) nr 861/2006. Både kriterierna och 
den årliga fördelningen bör göras 
offentligt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 65
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör fastställa en årlig 
fördelning av tillgängliga 
åtagandebemyndiganden med hjälp av 
objektiva och överskådliga kriterier.
Kriterierna bör omfatta den historiska 
tilldelningen enligt rådets förordning (EG) 

(24) Kommissionen bör fastställa och 
offentliggöra en årlig fördelning av 
tillgängliga åtagandebemyndiganden med 
hjälp av objektiva och överskådliga 
kriterier. Kriterierna bör omfatta den 
historiska tilldelningen enligt rådets 
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nr 1198/2006 och den historiska 
förbrukningen enligt rådets förordning 
(EG) nr 861/2006.

förordning (EG) nr 1198/2006 och den 
historiska förbrukningen enligt rådets 
förordning (EG) nr 861/2006.

Or. en

Motivering

Det behövs ofrånkomligen mera insyn för att man ska kunna komma till rätta med problemet 
med subventioner till fisket.

Ändringsförslag 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I linje med målet att förenkla bör all 
EHFF-verksamhet som faller inom delad 
förvaltning (t.ex. kontroll och 
datainsamling) ske i form av ett samlat 
operativt program per medlemsstat, 
utformat efter nationell struktur.
Programplaneringen kommer att omfatta 
perioden 1 januari 2014 – 31 december 
2020. Varje medlemsstat bör utarbeta ett 
samlat operativt program. Varje program 
bör ha en strategi för att uppnå mål knutna
till unionens prioriteringar för EHHF, och 
en uppsättning åtgärder.
Programplaneringen bör överensstämma 
med unionens prioriteringar, men anpassas 
till det nationella sammanhanget och vara 
ett komplement till unionens övriga 
politikområden, särskilt 
landsbygdsutvecklings- och 
sammanhållningspolitiken.

(26) I linje med målet att förenkla och 
decentralisera bör all EHFF-verksamhet 
som faller inom delad förvaltning (t.ex. 
kontroll och datainsamling) ske i form av 
ett samlat operativt program per 
medlemsstat, utformat efter nationell 
strukturl. Programplaneringen kommer att 
omfatta perioden 1 januari 2014 – 31 
december 2020. Varje medlemsstat bör 
utarbeta ett samlat operativt program, där 
de olika subnationella operativa 
programmen integreras. Varje program 
bör ha en strategi för att uppnå mål knutna 
till unionens prioriteringar för EHHF, och 
en uppsättning åtgärder.
Programplaneringen bör överensstämma 
med unionens prioriteringar, men anpassas 
till det nationella sammanhanget och vara 
ett komplement till unionens övriga 
politikområden, särskilt 
landsbygdsutvecklings- och 
sammanhållningspolitiken.

Or. es
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Ändringsförslag 67
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I linje med målet att förenkla bör all 
EHFF-verksamhet som faller inom delad 
förvaltning (t.ex. kontroll och 
datainsamling) ske i form av ett samlat 
operativt program per medlemsstat, 
utformat efter nationell struktur.
Programplaneringen kommer att omfatta 
perioden 1 januari 2014 – 31 december 
2020. Varje medlemsstat bör utarbeta ett 
samlat operativt program. Varje program 
bör ha en strategi för att uppnå mål knutna 
till unionens prioriteringar för EHHF, och 
en uppsättning åtgärder.
Programplaneringen bör överensstämma 
med unionens prioriteringar, men anpassas 
till det nationella sammanhanget och vara 
ett komplement till unionens övriga 
politikområden, särskilt 
landsbygdsutvecklings- och 
sammanhållningspolitiken.

(26) I linje med målet att förenkla bör all 
EHFF-verksamhet som faller inom delad 
förvaltning (t.ex. kontroll och 
datainsamling) ske i form av ett samlat 
operativt program per medlemsstat, 
utformat efter nationell struktur.
Programplaneringen kommer att omfatta 
perioden 1 januari 2014 – 31 december 
2020. Varje medlemsstat bör utarbeta ett 
samlat operativt program. Varje program 
bör ha en strategi för att uppnå mål knutna 
till unionens prioriteringar för EHHF, och 
en uppsättning åtgärder.
Programplaneringen bör överensstämma 
med unionens prioriteringar, men anpassas 
till det nationella sammanhanget och vara 
ett komplement till unionens övriga 
politikområden, särskilt 
landsbygdsutvecklings-, 
sammanhållnings- och miljöpolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(31) Det är nödvändigt att stimulera 
innovation och företagaranda för att 
förbättra konkurrenskraften och de 
ekonomiska resultaten inom fisket. Därför 
bör EHFF stödja innovativa och 
miljöhållbara insatser och innovativ 
miljöhållbar näringslivsutveckling, 
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utgående från strävan att återupprätta 
och upprätthålla populationerna av 
skördade arter över de nivåer som kan ge 
maximalt hållbart uttag senast 2015 samt 
att uppnå en god miljöstatus senast 2020 
samt utgående från försiktighetsprincipen 
och en ekosystembaserad 
fiskeriförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 69
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 70
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

humankapital för att förbättra fiskeri- och 
havsnäringarnas konkurrensförmåga och 
ekonomiska resultat. Därför bör EHFF 
stödja livslångt lärande och utbildning och 
samarbete mellan forskare och fiskare för 
att främja kunskapsspridning samt sörja för 
att det finns rådgivande tjänster som 
hjälper till att förbättra aktörernas 
hållbarhet, prestanda och konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Hustrur till egenföretagande fiskare 
inom det småskaliga kustfisket spelar en 
erkänt viktig roll, och EHFF bör stödja 
utbildning och nätverksskapande som 
bidrar till att de kan utveckla sina 
yrkeskunskaper och ger dem medel att 
bättre klara de stödtjänster som de utför.

(33) Hustrur till egenföretagande fiskare 
inom kustfisket spelar en erkänt viktig roll, 
och EHFF bör stödja utbildning och 
nätverksskapande som bidrar till att de kan 
utveckla sina yrkeskunskaper och ger dem 
medel att bättre klara de stödtjänster som 
de utför.

Or. es

Ändringsförslag 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Fiskare inom kustfiske spelar en 
viktig social och territoriell roll, och EHFF 
bör därför stödja organisationer som 
främjar den sociala dialogen för kustfisket
i lämpliga forum.



AM\907165SV.doc 15/84 PE492.694v01-00

SV

Or. es

Ändringsförslag 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 74
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) För att hälso- och säkerhetsbehov 
ombord ska kunna lösas bör EHFF stödja 
investeringar som omfattar säkerhets- och 
hygienvillkor ombord, förutsatt att 
investeringarna inte ökar fartygets 
fiskekapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 75
Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Överlåtbara fiskenyttjanderätter är inget lämpligt sätt att bemöta de utmaningar som 
fiskesektorn står inför.

Ändringsförslag 76
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) För att stödja medlemsstaternas 
genomförande av dessa nya system för 
tilldelning av fiskemöjligheter enligt 
offentligt tillgängliga, objektiva och 
överskådliga kriterier bör EHFF bevilja 
stöd för kapacitetsuppbyggnad och utbyte 
av goda metoder.

Or. en

Ändringsförslag 77
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 37
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) För att stödja medlemsstaternas 
genomförande av nya system för 
tilldelning av tillträde till fiskeresurser, så 
att de hållbaraste insatserna ges 
förmånstillträde bör EHFF bevilja stöd för 
kapacitetsuppbyggnad och utbyte av goda 
metoder.

Or. en

Motivering

Fisket i Europa förekommer i många olika former och behöver flera alternativ än bara ett 
enda obligatoriskt alternativ med överlåtbara fiskenyttjanderätter. EU:s medlemsstater kan 
ha nytta av att fiskare får hjälp med att övergå till hållbar fiskeriförvaltning och med att lära 
sig av varandras erfarenheter. Då medlemsstaterna tilldelar tillträde till fiskeresurser ska de 
ta hänsyn till sociala faktorer och miljöfaktorer, bland annat nyttan med att en större del av 
tilldelningen går till selektivt fiske och fiske med liten miljöpåverkan och till lokalt förankrade 
företag eller mikroföretag.

Ändringsförslag 78
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. fr

Motivering

Överlåtbara fiskenyttjanderätter är inget lämpligt sätt att bemöta de utmaningar som 
fiskesektorn står inför.

Ändringsförslag 79
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(38) Eftersom överkapaciteten måste 
minskas för att vi ska få en stabil och 
varaktig balans mellan fiskekapaciteten 
och fiskemöjligheterna kan det uppstå 
behov av nya karriärmöjligheter utanför 
fiskeverksamheten. EHFF bör därför 
främja diversifiering och jobbskapande i 
fiskesamhällen särskilt genom att stödja 
företagsetableringar.

Or. en

Ändringsförslag 80
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Införandet av system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör göra sektorn mer 
konkurrenskraftig. Det kan därför uppstå 
behov av nya karriärmöjligheter utanför 

(38) EHFF bör därför främja diversifiering 
och jobbskapande i fiskesamhällen särskilt 
genom att stödja företagsetableringar, 
mikroföretag och omställning av fartyg till 
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fiskeverksamheten. EHFF bör därför 
främja diversifiering och jobbskapande i 
fiskesamhällen särskilt genom att stödja 
företagsetableringar och omställning av 
fartyg för småskaligt kustfiske till andra
verksamheter inom havsnäringarna än 
fiskeverksamhet. Detta verkar vara 
lämpligt eftersom fartygen inom det 
småskaliga kustfisket inte omfattas av 
system för överlåtelsebara 
fiskenyttjanderätter.

verksamheter inom havsnäringarna, 
särskilt fiskeverksamhet av det slag som 
bedrivs av fartygen inom det småskaliga 
kustfisket.

Or. en

Motivering

Fisket i Europa förekommer i många olika former och behöver flera alternativ än bara ett 
enda obligatoriskt alternativ med överlåtbara fiskenyttjanderätter.

Ändringsförslag 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(38) Det kan uppstå behov av nya 
karriärmöjligheter som kompletterar
fiskeverksamheten. EHFF bör därför 
främja diversifiering och jobbskapande i 
fiskesamhällen särskilt genom att stödja 
företagsetableringar och anpassning eller 
omställning av fartyg för kustfiske till 
andra verksamheter inom havsnäringarna, 
som kompletterar fiskeverksamhet, varvid 
särskild uppmärksamhet bör ägnas 
sportfiske och fisketurism.

Or. es
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Ändringsförslag 82
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Överlåtbara fiskenyttjanderätter är inget lämpligt sätt att bemöta de utmaningar som 
fiskesektorn står inför.

Ändringsförslag 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Målet för den gemensamma 
fiskeripolitiken är att säkerställa ett hållbart 
utnyttjande av fiskbestånden.
Överkapacitet har konstaterats vara en 

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

ekonomiska och sociala utvecklingen 
inom fiske- och vattenbrukssektorn.
Överkapacitet har konstaterats vara en 
huvudorsak till överfiske. Det är därför av 
yttersta vikt att unionens fiskeflotta 
anpassas till mängden tillgängliga resurser.
Åtgärderna för att få bort överkapaciteten 
inom kustfiskeflottan med hjälp av 
offentligt stöd till tillfällig eller permanent 
uppläggning eller skrotning måste få 
finnas kvar.

Or. es

Ändringsförslag 84
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) Målet för den gemensamma 
fiskeripolitiken är att säkerställa ett hållbart 
utnyttjande av fiskbestånden.
Överkapacitet har konstaterats vara en 
huvudorsak till överfiske. Det är därför av 
yttersta vikt att unionens fiskeflotta 
anpassas till mängden tillgängliga resurser.
Såsom det konstaterats i grönboken har 
åtgärderna för att få bort överkapaciteten 
med hjälp av offentligt stöd till tillfällig 
eller permanent uppläggning eller 
skrotning visat sig vara föga effektiva, trots 
de stora belopp som lagts ut under ett 
flertal år, och EU:s fiskeflottor har 
fortfarande varken en storlek eller en 
sammansättning som lämpar sig för de 
tillgängliga resurserna. Medlen från 
EHFF måste användas för att stödja de 
fiskare och fartyg, vilkas fiske är mest 
miljöhållbart och socialt hållbart.

Or. en
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Ändringsförslag 85
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Målet för den gemensamma 
fiskeripolitiken är att säkerställa ett hållbart 
utnyttjande av fiskbestånden.
Överkapacitet har konstaterats vara en 
huvudorsak till överfiske. Det är därför av 
yttersta vikt att unionens fiskeflotta 
anpassas till mängden tillgängliga resurser.

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

Åtgärderna för att få bort överkapaciteten 
med hjälp av offentligt stöd till tillfällig 
eller permanent uppläggning eller 
skrotning har visat sig vara föga effektiva.
EHFF kommer därför att stödja inrättande 
och förvaltning av system som syftar till att 
minska överkapaciteten och förbättra de 
berörda aktörernas ekonomiska resultat och 
lönsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 87
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Då överkapacitet är en av det främsta 
orsakerna till överfiske bör åtgärder 

utgår
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vidtas för att anpassa unionens fiskeflotta 
till de tillgängliga resurserna. I detta 
sammanhang bör EHFF stödja 
inrättande, anpassning och förvaltning av 
de system för överlåtelsebara 
fiskenyttjanderätter som GFP infört som 
förvaltningsverktyg för att minska 
överkapaciteten.

Or. es

Ändringsförslag 89
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Överlåtbara fiskenyttjanderätter är inget lämpligt sätt att bemöta de utmaningar som 
fiskesektorn står inför.

Ändringsförslag 90
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 91
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Förslag till förordning
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Det är av yttersta vikt att integrera 
miljöhänsyn i EHFF och stödja
genomförandet av bevarandeåtgärder inom 
GFP, men dock med beaktande av de 
skilda villkor som råder i unionens olika 
vatten. Av detta skäl är det nödvändigt att 
utveckla en regionaliserad strategi för 
bevarandeåtgärder.

(41) Det är av yttersta vikt att integrera 
miljöhänsyn i EHFF och säkerställa
genomförandet av bevarandeåtgärder inom 
GFP och inom EU:s miljöpolitik, med 
beaktande av de skilda villkor som råder i 
unionens olika vatten. Av detta skäl är det 
nödvändigt att utveckla en regionaliserad 
strategi för bevarandeåtgärder, varvid de 
medlemsstater som delar en fångstplats 
bör samarbeta och trygga ett konsekvent 
tillvägagångssätt på fångstplatsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 93
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Det är av yttersta vikt att integrera 
miljöhänsyn i EHFF och stödja 
genomförandet av bevarandeåtgärder inom 
GFP, men dock med beaktande av de 
skilda villkor som råder i unionens olika 
vatten. Av detta skäl är det nödvändigt att 
utveckla en regionaliserad strategi för 
bevarandeåtgärder.

(41) Det är av yttersta vikt att integrera 
miljöhänsyn i EHFF och stödja 
genomförandet av bevarandeåtgärder inom 
GFP, men dock med beaktande av de 
skilda villkor som råder i unionens olika 
vatten. Av detta skäl är det nödvändigt att 
utveckla en regionaliserad strategi för 
bevarandeåtgärder, som gör det lättare för 
de medlemsstater som delar en fångstplats 
att samarbeta och utforma effektiv politik 
på fångstplatsnivå.

Or. en

Motivering

För att man ska gå konsekvent till väga överallt inom Europas vattenområden bör de 
medlemsstater som delar en fångstplats för vilken det kommer att antas en flerårig plan 
samarbeta för att de nationella föreskrifterna, alltså bevarandeåtgärderna, som 
sammanhänger med den fleråriga planen, ska bli konsekventa, samordnade och uppfylla 
målen med GFP.
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Ändringsförslag 94
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Det är av yttersta vikt att integrera 
miljöhänsyn i EHFF och stödja 
genomförandet av bevarandeåtgärder inom 
GFP, men dock med beaktande av de 
skilda villkor som råder i unionens olika 
vatten. Av detta skäl är det nödvändigt att 
utveckla en regionaliserad strategi för 
bevarandeåtgärder.

(41) Det är av yttersta vikt att integrera
miljöhänsyn i EHFF och främja insatser 
för att begränsa klimatförändringarnas 
påverkan på miljön i havs-, kust- och 
öområden samt för anpassning till dessa, 
och då särskilt fokusera på de områden 
som är mest utsatta för 
klimatförändringarna, samt stödja 
genomförandet av bevarandeåtgärder inom 
GFP, men dock med beaktande av de 
skilda villkor som råder i unionens olika 
vatten. Av detta skäl är det nödvändigt att 
utveckla en regionaliserad strategi för 
bevarandeåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) I samma anda bör EHFF hjälpa till att 
minska fiskets inverkan på havsmiljön, 
särskilt genom att främja miljöinnovation, 
mer selektiva fiskeredskap och selektiv 
fiskeutrustning samt genom åtgärder för 
skydd och återuppbyggnad av den marina 
biologiska mångfalden och de marina 
ekosystemen, i enlighet med EU:s strategi 
för biologisk mångfald fram till 2020.

(42) I samma anda bör EHFF hjälpa till att 
minska och, där så är möjligt, eliminera
fiskets inverkan på havsmiljön, särskilt 
genom att främja miljöinnovation, som 
bevisligen kunnat på lång sikt förbättra 
ett fiske som är hållbart för miljön och 
minska fiskets inverkan på havsmiljön, 
samt med hjälp av mer selektiva 
fiskeredskap och selektiv fiskeutrustning 
och åtgärder för skydd och återuppbyggnad 
av den marina biologiska mångfalden och 
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de marina ekosystemen, i enlighet med 
målet att återställa och bevara bestånden 
av fångade arter över nivåer som kan leda 
till ett maximalt hållbart utnyttjande 
senast 2015 och att uppnå och bevara en 
god miljöstatus senast 2020, samt i 
enlighet med EU:s strategi för biologisk 
mångfald fram till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 96
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) I linje med det förbud mot att kasta 
fångst överbord (utkast) som införts 
genom GFP, bör EHFF stödja 
investeringar ombord som syftar till att på 
bästa sätt utnyttja oönskad fisk som 
fångas och uppvärdera underutnyttjade 
delar av den fisk som fångas,. Med tanke 
på resursbristen bör EHFF, för att 
maximera värdet av fångad fisk, även 
stödja investeringar ombord som syftar till 
att öka det kommersiella värdet på fångad 
fisk.

utgår

Or. en

Motivering

Sådana investeringar leder bara till att allt förblir vid det gamla och de oönskade fångsterna 
blir lika stora som förut. Det gör ingenting åt problemet med utkast eller bifångster.
Dessutom kommer det att bli mycket svårt att kontrollera beredning som sker ombord.
Investeringar ombord bör ta sikte på att öka selektiviteten och minimera inverkan.

Ändringsförslag 97
Kriton Arsenis
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Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) I linje med det förbud mot att kasta 
fångst överbord (utkast) som införts genom 
GFP, bör EHFF stödja investeringar 
ombord som syftar till att på bästa sätt 
utnyttja oönskad fisk som fångas och
uppvärdera underutnyttjade delar av den 
fisk som fångas. Med tanke på 
resursbristen bör EHFF, för att maximera 
värdet av fångad fisk, även stödja 
investeringar ombord som syftar till att öka 
det kommersiella värdet på fångad fisk.

(43) I linje med det förbud mot att kasta 
fångst överbord (utkast) som införts genom 
GFP, bör EHFF stödja investeringar i 
selektiva fiskeredskap så att oönskade 
fångster kan undvikas, minimeras och i 
mån av möjlighet elimineras, samt 
investeringar ombord som syftar till att 
uppvärdera underutnyttjade delar av den 
fisk som fångas. Med tanke på 
resursbristen bör EHFF, för att maximera 
värdet av fångad fisk, även stödja 
investeringar ombord som syftar till att öka 
det kommersiella värdet på fångad fisk.

Or. en

Ändringsförslag 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) I linje med det förbud mot att kasta 
fångst överbord (utkast) som införts genom 
GFP, bör EHFF stödja investeringar 
ombord som syftar till att på bästa sätt 
utnyttja oönskad fisk som fångas och 
uppvärdera underutnyttjade delar av den 
fisk som fångas,. Med tanke på 
resursbristen bör EHFF, för att maximera 
värdet av fångad fisk, även stödja 
investeringar ombord som syftar till att öka 
det kommersiella värdet på fångad fisk.

(43) I linje med den strävan att minska 
praxis med att kasta fångst överbord 
(utkast) som införts genom GFP, bör EHFF 
stödja investeringar ombord som syftar till 
att gradvis minska de oönskade 
fångsterna samt till på bästa sätt utnyttja 
oönskad fisk som fångas och uppvärdera 
underutnyttjade delar av den fisk som 
fångas. Med tanke på resursbristen bör 
EHFF, för att maximera värdet av fångad 
fisk, även stödja investeringar ombord och 
investeringar i beredning och saluföring
som syftar till att öka det kommersiella 
värdet på fångad fisk.

Or. es
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Ändringsförslag 99
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) I linje med det förbud mot att kasta 
fångst överbord (utkast) som införts genom 
GFP, bör EHFF stödja investeringar 
ombord som syftar till att på bästa sätt 
utnyttja oönskad fisk som fångas och 
uppvärdera underutnyttjade delar av den 
fisk som fångas,. Med tanke på 
resursbristen bör EHFF, för att maximera 
värdet av fångad fisk, även stödja 
investeringar ombord som syftar till att öka 
det kommersiella värdet på fångad fisk.

(43) För att avsevärt minska praxis med
att kasta fångst överbord (utkast) som 
införts genom GFP, bör EHFF stödja 
investeringar ombord som syftar till att på 
bästa sätt utnyttja oönskad fisk som fångas 
och uppvärdera underutnyttjade delar av 
den fisk som fångas. Med tanke på 
resursbristen bör EHFF, för att maximera 
värdet av fångad fisk, även stödja 
investeringar ombord som syftar till att öka 
det kommersiella värdet på fångad fisk.

Or. fr

Motivering

Ett totalförbud mot utkast skulle motverka sitt syfte, eftersom det vore omöjligt att få fiskarna 
att följa det.

Ändringsförslag 100
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Mot bakgrund av fiskehamnarnas, 
landningsplatsernas och skyddshamnarnas 
stora betydelse bör EHFF stödja relevanta 
investeringar särskilt i syfte att öka 
energieffektiviteten, miljöskyddet, 
kvaliteten på landade produkter samt 
säkerhets- och arbetsvillkoren.

(44) Mot bakgrund av fiskehamnarnas, 
landningsplatsernas och skyddshamnarnas 
stora betydelse bör EHFF stödja relevanta 
investeringar särskilt i syfte att öka 
rapporteringen av fångster,
energieffektiviteten, miljöskyddet, 
kvaliteten på landade produkter i enlighet 
med skyldigheten att landa fisk enligt 
artikel 15 i förordningen om den 
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gemensamma fiskeripolitiken, samt 
säkerhets- och arbetsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 101
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) EMFF bör stödja inrättandet av ett 
sammanhängande nätverk av 
återhämtningsområden för fiskbestånden, 
inom vilket all fiskeverksamhet är 
förbjuden och i vilket områden som är 
viktiga för fiskarnas produktionsförmåga 
ingår, framför allt områden där 
fiskbestånden ynglar, leker och söker 
föda.

Or. en

Ändringsförslag 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Det är avgörande för unionen att 
uppnå en hållbar balans mellan de limniska 
resurserna och utnyttjandet av dem, Därför 
bör det, med vederbörlig hänsyn tagen till 
miljöpåverkan samtidigt som dessa 
näringsgrenar garanteras ekonomisk 
hållbarhet, införas lämpliga bestämmelser 
till stöd för inlandsfisket.

(45) Det är avgörande för unionen att 
uppnå en hållbar balans mellan de limniska 
resurserna och utnyttjandet av dem. Därför 
bör det, med vederbörlig hänsyn tagen till 
miljöpåverkan samtidigt som dessa 
näringsgrenar garanteras ekonomisk 
hållbarhet, införas lämpliga bestämmelser 
till stöd för fisket i inre vatten.

Or. es
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Ändringsförslag 103
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Det är avgörande för unionen att 
uppnå en hållbar balans mellan de limniska 
resurserna och utnyttjandet av dem, Därför 
bör det, med vederbörlig hänsyn tagen till 
miljöpåverkan samtidigt som dessa 
näringsgrenar garanteras ekonomisk 
hållbarhet, införas lämpliga bestämmelser 
till stöd för inlandsfisket.

(45) Det är avgörande för unionen att 
uppnå en hållbar balans mellan de limniska 
resurserna och utnyttjandet av dem. Därför 
bör det, med vederbörlig hänsyn tagen till 
miljöpåverkan för att garantera dessa 
näringsgrenar ekonomisk hållbarhet, 
införas lämpliga bestämmelser till stöd för 
inlandsfisket.

Or. en

Ändringsförslag 104
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) I linje med kommissionens strategi för 
hållbar utveckling av det europeiska 
vattenbruket, GFP-målen och Europa 
2020-strategin, bör EHFF stödja en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
hållbar utveckling av vattenbruket.

(46) I linje med kommissionens strategi för 
hållbar utveckling av det europeiska 
vattenbruket, GFP-målen och Europa 
2020-strategin, bör EHFF stödja en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
hållbar utveckling och förvaltning av 
vattenbruket, där tyngdpunkten särskilt 
vilar vid ekologiska vattenbruk med slutna 
kretslopp.

Or. en

Ändringsförslag 105
Kriton Arsenis
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Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Vattenbruket bidrar till tillväxt och 
arbetstillfällen i kust- och 
landsbygdsområden. Det är därför 
avgörande att EHFF är tillgänglig för 
vattenbruksföretag, särskilt små och 
medelstora företag, och bidrar till att nya 
vattenbruksföretag kan etablera sig. Det är 
nödvändigt att stimulera innovation och 
företagaranda för att förbättra 
konkurrenskraften och de ekonomiska 
resultaten inom vattenbruket. EHFF bör 
därför stödja innovativa insatser och 
innovativ företagsutveckling särskilt inom 
annan produktion än 
livsmedelsproduktion och offshore-
vattenbruk.

(47) Vattenbruket bidrar till tillväxt och 
arbetstillfällen i kust- och 
landsbygdsområden. Det är därför 
avgörande att EHFF är tillgänglig för 
vattenbruksföretag som bedriver hållbart 
vattenbruk, särskilt små och medelstora 
företag, och bidrar till att nya 
vattenbruksföretag kan etablera sig. Det är 
nödvändigt att stimulera innovation och 
företagaranda för att förbättra 
konkurrenskraften och de ekonomiska 
resultaten inom vattenbruket. EHFF bör 
därför stödja hållbara innovativa insatser 
och hållbar innovativ företagsutveckling, 
såsom ett bidrag till säkerställandet av att 
vattenbruket är hållbart och följer 
ramdirektivet om vatten, 
livsmiljödirektivet, direktivet om 
miljökonsekvensbedömningar och 
ramdirektivet om en marin strategi.

Or. en

Ändringsförslag 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Nya inkomstformer kombinerade med 
vattenbruksverksamhet har redan visat sitt 
mervärde inom företagsutvecklingen.
Därför bör EHFF stödja dessa 
biverksamheter utanför vattenbruket som 
t.ex. sportfisketurism och utbildnings- eller 
miljöverksamhet.

(48) Nya inkomstformer kombinerade med 
vattenbruksverksamhet har redan visat sitt 
mervärde inom företagsutvecklingen.
Därför bör EHFF stödja dessa 
biverksamheter utanför vattenbruket som 
t.ex. sportfisketurism, vattenbruksturism 
och upplysning om vattenbrukssektorn 
och dess produkter och utbildnings- eller 
miljöverksamhet.
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Or. es

Ändringsförslag 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Det är nödvändigt att identifiera de 
områden som bäst lämpar sig för 
utveckling av vattenbruket, både vad avser 
tillgång till vatten och utrymme, och EHFF 
bör stödja de nationella myndigheterna i 
deras strategiska val på nationell nivå.

(50) Det är nödvändigt att identifiera de 
områden som bäst lämpar sig för 
utveckling av vattenbruket, både vad avser 
tillgång till vatten och utrymme, och EHFF 
bör stödja de nationella och subnationella
myndigheterna i deras strategiska val, i 
enlighet med deras respektive behörighet.

Or. es

Ändringsförslag 108
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Det är nödvändigt att identifiera de 
områden som bäst lämpar sig för 
utveckling av vattenbruket, både vad avser 
tillgång till vatten och utrymme, och EHFF 
bör stödja de nationella myndigheterna i 
deras strategiska val på nationell nivå.

(50) Det är nödvändigt att identifiera de 
områden som bäst lämpar sig för 
utveckling av vattenbruket, både vad avser 
tillgång till vatten och utrymme, och EHFF 
bör stödja de nationella myndigheterna i 
deras strategiska val på nationell nivå, i 
enlighet med EU:s politik för förvaltning 
av kustområden och fysisk planering i 
kust- och havsområden.

Or. en

Ändringsförslag 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan
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Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att främja ett miljömässigt hållbart 
vattenbruk bör EHFF stödja 
vattenbruksverksamhet som i hög grad 
respekterar miljön, omställning till 
miljöledningssystem, användning av 
revisionssystem och omställning till 
ekologiskt vattenbruk. I samma anda bör 
EHFF också stödja vattenbruk som 
tillhandahåller särskilda miljötjänster.

(52) För att främja ett miljömässigt hållbart 
vattenbruk bör EHFF stödja 
vattenbruksverksamhet som i hög grad 
respekterar miljön, omställning till 
miljöledningssystem, användning av 
revisionssystem och omställning till 
hållbart vattenbruk.

Or. es

Ändringsförslag 111
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att främja ett miljömässigt hållbart 
vattenbruk bör EHFF stödja 
vattenbruksverksamhet som i hög grad 
respekterar miljön, omställning till 
miljöledningssystem, användning av 
revisionssystem och omställning till 
ekologiskt vattenbruk. I samma anda bör 
EHFF också stödja vattenbruk som 
tillhandahåller särskilda miljötjänster.

(52) För att främja ett miljömässigt hållbart 
vattenbruk bör EHFF stödja 
ekosystembaserad vattenbruksverksamhet 
som i hög grad respekterar miljön, 
omställning till miljöledningssystem, 
användning av revisionssystem och 
omställning till ekologiskt vattenbruk. I 
samma anda bör EHFF också stödja 
vattenbruk som tillhandahåller särskilda 
miljötjänster.

Or. en

Ändringsförslag 112
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Det är viktigt att skydda 
konsumenterna, och EHFF bör garantera 
adekvat stöd till odlarna för att hindra och 
dämpa de risker med avseende på 
allmänhetens hälsa och djurhälsan som 
vattenbruksodling kan skapa.

(53) Det är viktigt att skydda 
konsumenterna, och EHFF bör garantera 
adekvat stöd till odlarna för att hindra och 
dämpa de risker med avseende på 
allmänhetens hälsa, djurhälsan och djurens 
välbefinnande som vattenbruksodling kan 
skapa.

Or. en

Ändringsförslag 113
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Det finns en erkänd investeringsrisk 
förknippad med vattenbruksverksamhet, 

utgår
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och EHFF bör bidra till 
företagssäkerheten genom att ge 
möjlighet till beståndsförsäkring och på 
så sätt säkra producenternas inkomster 
vid onormala produktionsförluster främst 
till följd av naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden, plötsliga förändringar 
i vattenkvaliteten, sjukdomar eller 
parasitangrepp och förstörda 
produktionsanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 114
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För att garantera fiskeri- och 
vattenbruksnäringarnas överlevnad på en 
kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det 
fastställas bestämmelser om beviljande av 
stöd för genomförande av [förordning (EU) 
nr [...] om den gemensamma 
organisationen av marknaderna för fiskeri-
och vattenbruksprodukter] samt för 
saluföringsåtgärder och beredning som 
aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri-
och vattenbruksprodukter maximalt värde.
Det är särskilt viktigt att främja insatser 
som integrerar produktion, beredning och 
saluföringsverksamhet längs hela 
distributionskedjan. Som en 
anpassningsåtgärd med avseende på den 
nya utkastpolitiken, bör EHFF också ge 
stöd för beredning av oönskade fångster.

(61) För att garantera fiskeri- och 
vattenbruksnäringarnas överlevnad på en 
kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det 
fastställas bestämmelser om beviljande av 
stöd för genomförande av [förordning (EU) 
nr [...] om den gemensamma 
organisationen av marknaderna för fiskeri-
och vattenbruksprodukter] samt för 
saluföringsåtgärder och beredning som 
aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri-
och vattenbruksprodukter maximalt värde.
Det är särskilt viktigt att främja insatser 
som integrerar produktion, beredning och 
saluföringsverksamhet längs hela 
distributionskedjan.

Or. en

Motivering

Stödet bör inte ge några incitament till att man inriktar sig på oönskad fisk.
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Ändringsförslag 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För att garantera fiskeri- och 
vattenbruksnäringarnas överlevnad på en 
kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det 
fastställas bestämmelser om beviljande av 
stöd för genomförande av [förordning (EU) 
nr [...] om den gemensamma 
organisationen av marknaderna för fiskeri-
och vattenbruksprodukter] samt för 
saluföringsåtgärder och beredning som 
aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri-
och vattenbruksprodukter maximalt värde.
Det är särskilt viktigt att främja insatser 
som integrerar produktion, beredning och 
saluföringsverksamhet längs hela 
distributionskedjan. Som en 
anpassningsåtgärd med avseende på den 
nya utkastpolitiken, bör EHFF också ge 
stöd för beredning av oönskade fångster.

(61) För att garantera fiskeri- och 
vattenbruksnäringarnas överlevnad på en 
kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det 
fastställas bestämmelser om beviljande av 
stöd för genomförande av [förordning (EU) 
nr [...] om den gemensamma 
organisationen av marknaderna för fiskeri-
och vattenbruksprodukter] samt för 
saluföringsåtgärder och beredning som 
aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri-
och vattenbruksprodukter maximalt värde.
Det är särskilt viktigt att främja insatser 
som integrerar produktion, beredning och 
saluföringsverksamhet längs hela 
distributionskedjan.

Or. es

Ändringsförslag 116
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För att garantera fiskeri- och 
vattenbruksnäringarnas överlevnad på en 
kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det 
fastställas bestämmelser om beviljande av 
stöd för genomförande av [förordning (EU) 
nr [...] om den gemensamma 
organisationen av marknaderna för fiskeri-

(61) För att garantera fiskeri- och 
vattenbruksnäringarnas överlevnad på en 
kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det 
fastställas bestämmelser om beviljande av 
stöd för genomförande av [förordning (EU) 
nr [...] om den gemensamma 
organisationen av marknaderna för fiskeri-



AM\907165SV.doc 39/84 PE492.694v01-00

SV

och vattenbruksprodukter] samt för 
saluföringsåtgärder och beredning som 
aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri-
och vattenbruksprodukter maximalt värde.
Det är särskilt viktigt att främja insatser 
som integrerar produktion, beredning och 
saluföringsverksamhet längs hela 
distributionskedjan. Som en 
anpassningsåtgärd med avseende på den 
nya utkastpolitiken, bör EHFF också ge 
stöd för beredning av oönskade fångster.

och vattenbruksprodukter] samt för 
saluföringsåtgärder och beredning som 
aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri-
och vattenbruksprodukter maximalt värde.
Det är särskilt viktigt att främja insatser 
som integrerar produktion, beredning och 
saluföringsverksamhet längs hela 
distributionskedjan. Som en 
anpassningsåtgärd med avseende på den 
nya utkastpolitiken, bör EHFF också ge 
stöd för rapportering och beredning av 
oönskade fångster och finansiera 
offentliga myndigheters 
saluföringsinitiativ som står i konsekvens 
med målen om att förbjuda utkast och 
minimera bifångster, exempelvis i form av 
att det inrättas en allmän fond för 
förvaltning av intäkterna från förbudet 
mot utkast, och fördela dessa intäkter till 
att täcka kostnaderna för vetenskaplig 
rådgivning, bedömning av fiskbestånd och 
övervakning och kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Producentorganisationer och
sammanslutningar av 
producentorganisationer bör prioriteras 
genom att de beviljas stöd. Lagringsstödet 
och stödet för produktions- och 
saluföringsplaner bör gradvis fasas ut 
eftersom dessa särskilda stödtyper har 
förlorat sitt intresse mot bakgrund av att 
unionens marknad för dessa produkter 
har fått en annan struktur och att starka 
producentorganisationer blir allt 
viktigare.

(62) Producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och andra 
organisationer som företräder 
fiskenäringen, framför allt förbund för 
fiskare, bör prioriteras genom att de 
beviljas stöd.
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Or. es

Ändringsförslag 118
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bör prioriteras 
genom att de beviljas stöd. Lagringsstödet 
och stödet för produktions- och 
saluföringsplaner bör gradvis fasas ut 
eftersom dessa särskilda stödtyper har 
förlorat sitt intresse mot bakgrund av att 
unionens marknad för dessa produkter har 
fått en annan struktur och att starka 
producentorganisationer blir allt viktigare.

(62) Producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer bör prioriteras 
genom att de beviljas stöd. Lagringsstödet 
och stödet för produktions- och 
saluföringsplaner bör fasas ut eftersom 
dessa särskilda stödtyper har förlorat sitt 
intresse mot bakgrund av att unionens 
marknad för dessa produkter har fått en 
annan struktur och att starka 
producentorganisationer blir allt viktigare.

Or. en

Motivering

Inom den nuvarande budgetramen har producentorganisationer inte gjort fullt bruk av det 
stöd som betalas inom ramen för denna åtgärd. I stället för att man fortsätter finansiera 
denna åtgärd bör man frångå lagringsstödet helt och hållet, framför allt eftersom EU 
(undantagsvis) finansierar åtgärden till 100 procent.

Ändringsförslag 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Yrkesfiskarna inom det småskaliga
kustfisket ställs inför en växande 
konkurrens och EHFF bör stödja 
företagarinitiativ från denna yrkesgrupp 
som går ut på att höja värdet på den fisk de 
fångar, särskilt initiativ som innebär att de 

(63) Yrkesfiskarna inom kustfisket ställs 
inför en växande konkurrens och EHFF bör 
stödja företagarinitiativ från denna 
yrkesgrupp som går ut på att höja värdet på 
den fisk de fångar, särskilt initiativ som 
innebär att de själva utför beredning eller 
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själva utför beredning eller direkt saluför 
den fisk de fångat.

direkt saluför den fisk de fångat.

Or. es

Ändringsförslag 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Det är av avgörande betydelse att se 
till att medlemsstaterna och aktörerna har 
medel att utföra kontroller av hög kvalitet 
och därigenom kan säkra att den 
gemensamma fiskeripolitikens regler 
efterlevs och skapa förutsättningar för ett 
hållbart utnyttjande av levande akvatiska 
resurser. EHFF bör därför stödja 
medlemsstaterna och aktörerna i enlighet 
med rådets förordning (EG) nr 1224/2009.
Genom att bidra till att skapa en 
efterlevnadskultur kan detta stöd också 
bidra till hållbar tillväxt.

(69) Det är av avgörande betydelse att se 
till att medlemsstaterna och aktörerna har 
medel att utföra kontroller av hög kvalitet, 
varvid hänsyn måste tas till särdragen 
inom olika former av fiske och till 
kostnaderna för kontrollerna, och 
därigenom kan säkra att den gemensamma 
fiskeripolitikens regler efterlevs och skapa 
förutsättningar för ett hållbart utnyttjande 
av levande akvatiska resurser. EHFF bör 
därför stödja medlemsstaterna och 
aktörerna i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 1224/2009. Genom att bidra till att 
skapa en efterlevnadskultur kan detta stöd 
också bidra till hållbar tillväxt.

Or. es

Ändringsförslag 121
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Det är av avgörande betydelse att se 
till att medlemsstaterna och aktörerna har 
medel att utföra kontroller av hög kvalitet 
och därigenom kan säkra att den 
gemensamma fiskeripolitikens regler 

(69) Det är av avgörande betydelse att se 
till att medlemsstaterna och aktörerna har 
medel att regelbundet utföra kontroller av 
hög kvalitet och därigenom kan säkra att 
den gemensamma fiskeripolitikens regler 
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efterlevs och skapa förutsättningar för ett 
hållbart utnyttjande av levande akvatiska 
resurser. EHFF bör därför stödja 
medlemsstaterna och aktörerna i enlighet 
med rådets förordning (EG) nr 1224/2009.
Genom att bidra till att skapa en 
efterlevnadskultur kan detta stöd också 
bidra till hållbar tillväxt.

efterlevs och skapa förutsättningar för ett 
hållbart utnyttjande av levande akvatiska 
resurser. EHFF bör därför stödja 
medlemsstaterna och aktörerna i enlighet 
med rådets förordning (EG) nr 1224/2009.
Genom att bidra till att skapa en 
efterlevnadskultur kan detta stöd också 
bidra till hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 122
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Det stöd som beviljas 
medlemsstaterna på grundval av förordning 
(EG) nr 861/2006 för utgifter för 
genomförandet av kontrollsystemet bör 
mot bakgrund av tanken att det endast bör 
finnas en fond i framtiden beviljas via 
EHFF.

(70) Det stöd som beviljas 
medlemsstaterna på grundval av förordning 
(EG) nr 861/2006 för utgifter för 
genomförandet av kontrollsystemet bör 
mot bakgrund av tanken att det endast bör 
finnas en fond i framtiden beviljas via 
EHFF och ökas.

Or. en

Ändringsförslag 123
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Det bör antas bestämmelser om stöd 
till datainsamling om fisket och hantering 
och användning av sådana data i enlighet 
med det fleråriga unionsprogrammet, 
särskilt stöd till nationella program och 
hantering och användning av data för 
vetenskapliga ändamål och för 

(73) Det bör antas bestämmelser om stöd 
till datainsamling om fisket och hantering 
och användning av sådana data i enlighet 
med det fleråriga unionsprogrammet, 
särskilt stöd till nationella program och 
hantering och användning av data för 
vetenskapliga ändamål och för 
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genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken. Det stöd som beviljas 
medlemsstaterna på grundval av förordning 
(EG) nr 861/2006 för utgifter för 
datainsamling om fisket och hantering och 
användning av sådana data bör mot 
bakgrund av tanken att det endast bör 
finnas en fond fortsättningsvis beviljas via 
EHFF.

genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken. Det stöd som beviljas 
medlemsstaterna på grundval av förordning 
(EG) nr 861/2006 för utgifter för 
datainsamling om fisket och hantering och 
användning av sådana data bör mot 
bakgrund av tanken att det endast bör 
finnas en fond fortsättningsvis beviljas via 
EHFF och ökas.

Or. en

Ändringsförslag 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Det bör antas bestämmelser om stöd 
till datainsamling om fisket och hantering 
och användning av sådana data i enlighet 
med det fleråriga unionsprogrammet, 
särskilt stöd till nationella program och 
hantering och användning av data för 
vetenskapliga ändamål och för 
genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken. Det stöd som beviljas 
medlemsstaterna på grundval av förordning 
(EG) nr 861/2006 för utgifter för 
datainsamling om fisket och hantering och 
användning av sådana data bör mot 
bakgrund av tanken att det endast bör 
finnas en fond fortsättningsvis beviljas via 
EHFF.

(73) Det bör antas bestämmelser om stöd 
till datainsamling om fisket och hantering 
och användning av sådana data i enlighet 
med det fleråriga unionsprogrammet, 
särskilt stöd till nationella och 
subnationella program och hantering och 
användning av data för vetenskapliga 
ändamål och för genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken. Det stöd 
som beviljas medlemsstaterna på grundval 
av förordning (EG) nr 861/2006 för utgifter 
för datainsamling om fisket och hantering 
och användning av sådana data bör mot 
bakgrund av tanken att det endast bör 
finnas en fond fortsättningsvis beviljas via 
EHFF.

Or. es

Ändringsförslag 125
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 75
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) Syftet med den integrerade 
havspolitiken är att främja ett hållbart 
utnyttjande av haven och oceanerna och att 
åstadkomma ett samordnat, konsekvent och 
öppet beslutsfattande på de politikområden 
som berör oceanerna, haven, öarna, 
kustområdena, de yttre randområdena och 
havsnäringarna i enlighet med 
kommissionens meddelande En integrerad 
havspolitik för Europeiska unionen.

(75) Syftet med den integrerade 
havspolitiken är att främja ett hållbart 
utnyttjande av haven och oceanerna och att 
åstadkomma ett samordnat, konsekvent och 
öppet beslutsfattande på de politikområden 
som berör oceanerna, haven, öarna, 
kustområdena, de yttre randområdena och 
havsnäringarna i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning av den 30 november 2011 om 
inrättande av ett program för att stödja 
den fortsatta utvecklingen av en 
integrerad havspolitik1 och med
kommissionens meddelande En integrerad 
havspolitik för Europeiska unionen.
__________________
1EUT L 321, 5.12.2011, s.1.

Or. en

Ändringsförslag 126
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) Uttalanden från rådet, 
Europaparlamentet och regionkommittén 
visar att det krävs fortsatt finansiering för 
genomförandet och den fortsatta 
utvecklingen av den integrerade 
havspolitiken för Europeiska unionen.

(76) Uttalanden från rådet, 
Europaparlamentet och regionkommittén 
visar, liksom också Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 30 
november 2011 om inrättande av ett 
program för att stödja den fortsatta 
utvecklingen av en integrerad 
havspolitik1, att det krävs fortsatt 
finansiering för genomförandet och den 
fortsatta utvecklingen av den integrerade 
havspolitiken för Europeiska unionen. En 
utveckling av havsfrågor genom 
ekonomiskt stöd till åtgärder inom ramen 
för den integrerade havspolitiken kommer 
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väsentligt att påverka den ekonomiska, 
sociala och territoriella 
sammanhållningen.
–––––––––––––––––––––––––––––––

1 EUT L 321, 5.12.2011, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 127
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 76a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76a) I det här hänseendet bör EMFF 
utformas för att stödja det förberedande 
arbetet med åtgärder för att främja den 
integrerade havspolitikens strategiska 
mål, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas 
till deras kumulativa effekter utifrån den 
ekosystembaserade strategin, till hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft i 
kustområden, öområden och yttersta 
randområden och till främjandet av den 
integrerade havspolitikens internationella 
dimension.

Or. en

Ändringsförslag 128
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) EHFF bör stödja integrerad 
havsstyrning på alla nivåer, i synnerhet 
genom utbyte av goda metoder och genom 
utveckling och genomförande av 

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

havsområdesstrategier. Syftet med 
strategierna är att skapa en integrerad ram 
inom vilken man tar itu med utmaningar 
som rör de europeiska havsområdena och 
stärker samarbetet mellan berörda aktörer 
för att se till att unionens 
finansieringsinstrument och fonder 
utnyttjas optimalt och för att bidra till den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen samt till 
miljöhållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 129
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(77) EHFF bör stödja integrerad 
havsstyrning på alla nivåer, i synnerhet 
genom utbyte av goda metoder och genom 
utveckling och genomförande av 
havsområdesstrategier. Syftet med 
strategierna är att skapa en integrerad ram 
inom vilken man tar itu med utmaningar 
som rör de europeiska havsområdena och 
stärker samarbetet mellan berörda aktörer 
för att se till att unionens 
finansieringsinstrument och fonder 
utnyttjas optimalt och för att bidra till den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen. Det är 
därför mycket viktigt att det externa 
samarbetet förbättras och byggs ut 
beträffande den integrerade 
havspolitiken, utgående från FN:s 
havsrättskonvention.

Or. en
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Ändringsförslag 130
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(80) EHFF bör också stödja hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft inom de 
marina sektorerna och kustregionerna, 
öregionerna och de yttersta 
randområdena inom unionen. Därför 
måste utvecklingen av turism inom 
kustområden, havsområden och öar 
främjas. Det är särskilt viktigt att man 
identifierar vilka rättsliga hinder och 
bristande kunskaper som hindrar tillväxten 
i nya och framväxande marina sektorer, 
samt vilka åtgärder som kan vidtas för att 
främja investeringar i den teknisk 
innovation som behövs för att stärka den 
kommersiella potentialen för marina och 
maritima tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Mot bakgrund av hur viktigt det är att 
bevara de marina biologiska resurserna och 
att skydda fiskbestånden mot i synnerhet 
otillåtet fiske och i enlighet med de 
slutsatser som dras i grönboken om 
reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken bör inget stöd från EHFF 
beviljas de aktörer som inte iakttar den 
gemensamma fiskeripolitikens regler, som 
allvarligt äventyrar de berörda beståndens 

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

förtroende för åtgärderna för att bevara de 
marina biologiska resurserna 
undermineras.

Or. es

Ändringsförslag 132
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(88) Mot bakgrund av hur viktigt det är att 
bevara de marina biologiska resurserna och 
att skydda fiskbestånden mot i synnerhet 
otillåtet fiske och i enlighet med de 
slutsatser som dras i grönboken om 
reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken bör inget stöd från EHFF 
beviljas de aktörer som inte iakttar den 
gemensamma fiskeripolitikens regler, som 
allvarligt äventyrar de berörda beståndens 
hållbarhet och framför allt hotar målet om 
att återställa och bevara populationerna 
av skördade arter över de nivåer som kan
ge maximalt hållbart uttag senast 2015 och 
uppnå och bevara en god miljöstatus 
senast 2020, och som deltar i IUU-fiske.
Unionsmedel får under inget skede från det 
att en insats väljs ut till det att den 
genomförs användas på ett sådant sätt att 
allmänhetens förtroende för åtgärderna för 
att bevara de marina biologiska resurserna 
undermineras.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89) Medlemsstaterna bör anta lämpliga 
åtgärder för att garantera att förvaltnings-
och kontrollsystemen fungerar. Det bör 
därför utses en förvaltningsmyndighet, ett 
utbetalande organ och ett attesterande 
organ för varje operativt program och deras 
ansvarsområden bör fastställas.
Ansvarsområdena bör huvudsakligen 
omfatta sunt ekonomiskt genomförande, 
organisation av utvärdering, attestering av 
utgifter, revision, och kontroll av att 
unionens lagstiftning iakttas. Regelbundna 
möten mellan kommissionen och berörda 
nationella myndigheter om övervakningen 
av stödet bör föreskrivas. När det gäller 
förvaltning och kontroll är det i synnerhet 
nödvändigt att fastställa hur varje 
medlemsstat ska säkra att systemen har 
införts och fungerar tillfredsställande.

(89) Medlemsstaterna bör anta lämpliga 
åtgärder för att garantera att förvaltnings-
och kontrollsystemen fungerar. Det bör 
därför utses en förvaltningsmyndighet, ett 
utbetalande organ och ett attesterande 
organ för varje subnationellt operativt 
program och deras ansvarsområden bör 
fastställas. Ansvarsområdena bör 
huvudsakligen omfatta sunt ekonomiskt 
genomförande, organisation av 
utvärdering, attestering av utgifter, 
revision, och kontroll av att unionens 
lagstiftning iakttas. Regelbundna möten 
mellan kommissionen och berörda 
nationella myndigheter om övervakningen 
av stödet bör föreskrivas. När det gäller 
förvaltning och kontroll är det i synnerhet 
nödvändigt att fastställa hur varje 
medlemsstat ska säkra att systemen har 
införts och fungerar tillfredsställande.

Or. es

Ändringsförslag 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93) Reglerna och förfarandena för 
åtaganden och utbetalningar bör förenklas 
så att ett regelbundet kontantflöde 
säkerställs. Ett förskott på 4 % av bidraget 
från EMFF torde kunna bidra till att 

(93) Reglerna och förfarandena för 
åtaganden och utbetalningar bör förenklas 
så att ett regelbundet kontantflöde 
säkerställs. Ett förskott på 7 % av bidraget 
från EMFF torde kunna bidra till att 
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påskynda genomförandet av det operativa 
programmet.

påskynda genomförandet av det operativa 
programmet.

Or. es

Ändringsförslag 135
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(98) Det operativa programmet bör 
övervakas och utvärderas så att dess 
kvalitet kan förbättras och så att det är 
möjligt att se vad programmet 
åstadkommit. Kommissionen bör ange 
ramar för gemensam övervakning och 
bedömning, varigenom det bland annat 
säkerställs att relevanta uppgifter görs 
tillgängliga i tid. I detta sammanhang bör 
en förteckning över indikatorer upprättas 
och kommissionen bör analysera EHFF:s 
inverkan i förhållande till särskilda mål.

(98) Det operativa programmet bör 
övervakas och utvärderas så att dess 
kvalitet kan förbättras och så att det är 
möjligt att se vad programmet 
åstadkommit. Kommissionen bör ange 
ramar för gemensam övervakning och 
bedömning, varigenom det bland annat 
säkerställs att relevanta uppgifter görs 
offentligt tillgängliga i tid. I detta 
sammanhang bör en förteckning över 
indikatorer upprättas och kommissionen 
bör analysera EHFF:s inverkan i 
förhållande till särskilda mål.

Or. en

Ändringsförslag 136
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 101a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(101a) Det är särskilt viktigt att det ses till 
att förhandsvillkoren för att den 
administrativa kapaciteten ska kunna 
fullgöra uppgiftskraven för 
fiskeriförvaltning och genomförandet av 
ett unionssystem för kontroll, inspektion 
och tillsyn uppfylls.
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Or. en

Ändringsförslag 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hållbar utveckling av de fiskeberoende 
områdena och inlandsfiske, samt

c) hållbar utveckling av de fiskeberoende 
områdena och av fisket i inre vatten, samt

Or. es

Ändringsförslag 138
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) och ramdirektivet om en marin 
strategi.

Or. en

Ändringsförslag 139
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) återhämtningsområde för 
fiskbestånd: ett tydligt definierat 
geografiskt område inom kustvattnen på 
en medlemsstats territorium, inklusive 
områden där fiskbestånden ynglar, leker 
och söker föda och där allt fiske är 
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förbjudet.

Or. en

Ändringsförslag 140
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) fiskekapacitet: ett fartygs förmåga att 
fånga fisk. Indikatorer som kan användas 
för att kvantifiera fiskekapaciteten är 
fartygets utmärkande egenskaper, 
inklusive ett fartygs tonnage i bruttoton 
och dess motorstyrka i kW enligt 
artiklarna 4 och 5 i rådets förordning 
(EEG) nr 2930/861, de fiskeredskap och 
fiskemetoder som används samt antalet 
dagar som fartyget fiskar.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

1EGT L 274, 25.9.1986, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) inlandsfiske: fiske som bedrivs i 
kommersiellt syfte av fartyg som
uteslutande fiskar i inlandsvatten eller 
fiske som bedrivs med hjälp av andra 
anordningar som används vid isfiske.

(10) fiske i inre vatten: fiske som bedrivs i 
kommersiellt syfte, med eller utan fartyg 
och uteslutande i inre vatten, eller fiske 
som bedrivs med hjälp av andra 
anordningar som används vid isfiske.

Or. es



AM\907165SV.doc 53/84 PE492.694v01-00

SV

Ändringsförslag 142
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) maximalt hållbart uttag: det 
maximala uttag som kan göras ur ett 
bestånd under obegränsad tid utan att 
detta skadar beståndets 
fortplantningsprocess och medför 
beståndskollaps, och som hänför sig till 
såväl maximal hållbar avkastning som 
full reproduktiv kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 143
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) approximativt värde: i de fall då 
maximalt hållbart uttag inte kan 
fastställas ska de metoder som fastställs i 
deskriptorerna 3.1 och 3.2 i del B i 
kommissionens beslut 2010/477/EU om 
kriterier och metodstandarder för god 
miljöstatus i marina vatten för 
ramdirektivet om en marin strategi 
(direktiv 2008/56/EG) tillämpas för att 
fastställa ett lämpligt approximativt värde.

Or. en

Ändringsförslag 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en total längd 
på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap enligt 
förteckningen i tabell 3 i bilaga I till 
kommissionens förordning (EG) nr 
26/2004 av den 30 december 2003 om 
registret över unionens fiskeflotta25.

(18) landnära kustfiske: fiske som bedrivs 
av fiskefartyg i lokala fiskevatten, varvid 
fisket stärker fiskesamhällenas 
samhällsstruktur, bedrivs av små och 
medelstora företag och familjeföretag och 
går i arv från en generation till en annan, 
vartill kommer att fångstresor görs 
dagligen och fisken varken djupfryses 
eller bereds ombord.

Or. es

Ändringsförslag 145
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) oönskad fångst: varje bifångst som 
är oönskad till följd av att den har ringa 
eller inget kommersiellt värde, understiger 
minsta landningsstorlek eller är en 
skyddad art.

Or. en

Ändringsförslag 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Article 3 – paragraph 2 – point 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) fartyg som uteslutande fiskar i 
inlandsvatten: fartyg som bedriver 

(19) fartyg som uteslutande fiskar i inre 
vatten: fartyg som bedriver kommersiellt 
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kommersiellt fiske men enbart i 
inlandsvatten och som inte finns upptagna 
i registret över unionens fiskeflotta.

fiske, men enbart i inre vatten och som inte 
finns upptagna i registret över unionens 
fiskeflotta.

Or. es

Ändringsförslag 147
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbart och konkurrenskraftigt fiske 
och vattenbruk.

(a) Säkerställande av att verksamheten 
inom fiske och vattenbruk innefattar 
garantier för miljöhållbarhet , något som 
är en förutsättning för ekonomiska och 
sociala villkor och bidrar till att det finns 
livsmedel att tillgå.

Or. en

Ändringsförslag 148
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbart och konkurrenskraftigt fiske 
och vattenbruk.

(a) Konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk 
som är ekonomiskt lönsamt, socialt 
hållbart och miljöhållbart.

Or. en

Ändringsförslag 149
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbart och konkurrenskraftigt fiske 
och vattenbruk.

(a) Hållbart och konkurrenskraftigt fiske 
och vattenbruk, inklusive beredning.

Or. en

Motivering

Europeiska havs- och fiskerifonden bör ha som mål att främja konkurrenskraften inom alla 
sektorer av fisket, inklusive fiskberedningen, om vi vill uppnå målen för den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 150
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Säkerställande av systematisk och 
harmoniserad insamling av solida och 
aktuella biologiska, tekniska, 
miljömässiga och socioekonomiska data 
som behövs för en ekosystembaserad 
fiskeri- och vattenbruksförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 151
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Säkerställande av att verksamheten 
inom fiske och vattenbruk följer den 
gemensamma fiskeripolitiken och EU:s 
miljölagstiftning, med tyngdpunkten 
särskilt förlagd till skärpt kontroll och 
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verkställande.

Or. en

Ändringsförslag 152
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 153
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Förvaltning av fiskebestånden och begränsning av klimatförändringarna är två skilda saker 
som bör behandlas på olika sätt.

Ändringsförslag 154
Kārlis Šadurskis
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Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Unionen bör prioritera främjandet av innovation, konkurrenskraft och kunskap inom alla 
sektorer av fisket, inklusive fiskberedningen.

Ändringsförslag 155
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stöd till stärkt teknisk utveckling, 
innovation och kunskapsöverföring.

(a) Stöd till stärkt teknisk utveckling, 
innovation och kunskapsöverföring, 
förutsatt att det inte leder till ökad 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 157
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 158
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Främjande av ett hållbart, innovativt, 
konkurrenskraftigt och kunskaps- och 
ekosystembaserat vattenbruk genom 
fokusering på följande områden:

Or. en

Ändringsförslag 159
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 160
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Främjande av ett hållbart och 
resurseffektivt fiske genom fokusering på 
följande områden:

(4) Säkerställande av en hållbar och 
resurseffektiv fiskeriförvaltning genom 
fokusering på följande områden:

Or. en

Ändringsförslag 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minskning av fiskets påverkan på
havsmiljön.

(a) Minimering och, i mån av möjlighet 
eliminering, av fiskets konsekvenser för
havsmiljön.

Or. en

Ändringsförslag 162
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Skydd och återställande av den marina (b) Skydd och återställande av den marina 
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biologiska mångfalden och de marina 
ekosystemen, samt av de tjänster de 
tillhandahåller.

biologiska mångfalden och de marina 
ekosystemen, samt av de tjänster de 
tillhandahåller, och uppnående av god 
miljöstatus senast 2020.

Or. en

Ändringsförslag 163
Kriton Arsenis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Minimering och, i mån av möjlighet 
eliminering, av alla bifångster.

Or. en

Ändringsförslag 164
Kriton Arsenis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Säkerställande av att fisket bedrivs i 
överensstämmelse med EU:s 
miljölagstiftning, framför allt med direktiv 
2008/56/EG, direktiv 1992/43/EEG och 
direktiv2009/147/EG.

Or. en

Ändringsförslag 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 4 – led bc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Uppnående av god miljöstatus enligt 
definitionen i ramdirektivet om en marin 
strategi.

Or. en

Motivering

EMFF bör också syfta till att god miljöstatus uppnås senast 2020, såsom det anges i 
ramdirektivet om en marin strategi.

Ändringsförslag 166
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Främjande av ett hållbart och 
resurseffektivt vattenbruk genom 
fokusering på följande områden:

(5) Främjande av ett hållbart, 
ekosystembaserat och resurseffektivt 
vattenbruk genom fokusering på följande 
områden:

Or. en

Ändringsförslag 167
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bedömning, minskning och, i mån av 
möjlighet, eliminering av vattenbrukets 
påverkan på ekosystem i havet, på land 
och i sötvatten.

Or. en
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Ändringsförslag 168
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Främjande av ett vattenbruk med höga 
nivåer av miljöskydd, djurskydd, skydd av 
djur- och folkhälsan och säkerhet.

(b) Främjande av ett vattenbruk med höga 
nivåer av miljöskydd, djurskydd, skydd av 
djur- och folkhälsan och säkerhet, med 
tyngdpunkten förlagd till vattenbruk med 
växtätande arter som producerar 
livsmedel avsedda som människoföda, 
samt till ekologiskt vattenbruk.

Or. en

Ändringsförslag 169
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Säkerställande av att vattenbruket 
utvecklas i överensstämmelse med målen i 
direktiv 2008/56/EG.

Or. en

Ändringsförslag 170
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tillgång till vetenskapliga rön och 
uppgiftsinsamling,

(a) tillgång till vetenskapliga rön och 
uppgiftsinsamling, som behövs för en 
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ekosystembaserad fiskeri- och 
vattenbruksförvaltning, inklusive 
uppgifter som behövs för att återställa och 
bevara populationerna av skördade arter 
över nivåer som kan leda till ett maximalt 
hållbart utnyttjande senast 2015 och att 
uppnå en god miljöstatus senast 2020,

Or. en

Ändringsförslag 171
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 172
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

finansieringen inriktas på verksamhet som 
kompletterar de integrerade projekt som 
finansieras via ramprogrammet för Life 
och genom att man främjar användningen 
av lösningar, metoder och tillvägagångssätt 
som visat sig lämpliga inom 
ramprogrammet för Life.

Or. en

Motivering

Visst behövs det ju samordning mellan finansieringskällorna, men det här står redan i 
förordningen om gemensamma bestämmelser.

Ändringsförslag 173
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansökningar från följande aktörer får 
inte komma ifråga för stöd från EHFF 
under en viss tidsperiod:

1. Ansökningar från följande aktörer får 
inte komma ifråga för stöd från EHFF:

Or. en

Ändringsförslag 174
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Aktörer som har begått en allvarlig
överträdelse enligt artikel 42 i förordning 
(EG) nr 1005/2008 eller enligt artikel 90.1 
i förordning (EG) nr 1224/2009.

(a) Aktörer som har begått någon
överträdelse enligt artikel 42 i förordning 
(EG) nr 1005/2008 eller enligt artikel 90.1 
i förordning (EG) nr 1224/2009.
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Or. en

Ändringsförslag 175
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Aktörer som begått andra former av 
överträdelser av den gemensamma 
fiskeripolitikens regelverk, vilka innebär en 
allvarlig risk för de berörda beståndens 
hållbarhet.

(c) Aktörer som begått andra former av 
överträdelser av den gemensamma 
fiskeripolitikens regelverk och unionens 
miljöpolitiska krav, vilka innebär en risk 
för de berörda beståndens hållbarhet och 
för uppnåendet av god miljöstatus senast 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 176
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökningar som lämnas in av aktörer
som begått överträdelser av 
bestämmelserna för EFF eller EHFF ska 
inte få komma ifråga under en viss 
tidsperiod.

2. Ansökningar som lämnas in av aktörer 
som begått överträdelser av 
bestämmelserna för EFF eller EHFF ska 
inte få komma ifråga.

Or. en

Ändringsförslag 177
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fastställandet av de tidsperioder som 
avses i punkterna 1 och 2; tidsperiodernas 
längd ska vara i proportion till hur 
allvarlig överträdelsen var eller till hur 
många gånger överträdelsen eller den 
bristande överensstämmelsen upprepats,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 178
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 13 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder som innebär en risk för de 
marina biologiska resursernas och 
ekosystemens hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 13 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Byggnation av nya fiskefartyg, 
åtgärder för att ta fiskefartyg ur bruk och 
import av fiskefartyg.

(b) Byggnation av nya fiskefartyg och 
import av fiskefartyg.

Or. es

Ändringsförslag 180
Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Artikel 13 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Byggnation av nya fiskefartyg, 
åtgärder för att ta fiskefartyg ur bruk och
import av fiskefartyg.

(b) Import av fiskefartyg.

Or. fr

Motivering

Den europeiska flottan är på väg att föråldras och måste kunna förnyas för att fiskarna ska få 
goda arbetsförhållanden och optimal säkerhet. Dessutom ska fartygens energieffektivitet 
beaktas, liksom också införandet av mera selektiva fiskeredskap.

Ändringsförslag 181
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Investeringar ombord på fartyg vilkas 
flaggmedlemsstat inte påvisat att det råder 
balans mellan flottkapaciteten och de 
tillgängliga fiskemöjligheterna, enligt 
kraven i [förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken].

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 5 som hänför sig till artikel 13.1 ca.

Ändringsförslag 182
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Investeringar ombord eller i 
individuell utrustning för flottor som 
arbetar med överkapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 13 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 184
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 13 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet.

utgår

Or. fr

Motivering

Fiskare som tillfälligt upphör med sin fiskeverksamhet för att låta fiskbestånden återhämta sig 
bör inte bli ställda på bar backe.

Ändringsförslag 185
Christofer Fjellner
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Förslag till förordning
Artikel 13 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Experimentellt fiske. utgår

Or. sv

Motivering

Experimentellt fiske bör vara berättigat till stöd från EMFF så länge som det fokuserar på att 
utprova mer selektiv fisketeknik och/eller mer selektiva fiskeredskap för att fastställa vilken 
inverkan de har på fiskbestånden och/eller havsmiljön. Experimentell återinsättning kan leda 
till att fisket bedrivs på bestånd som inte tål belastningen från fisket.

Ändringsförslag 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 13 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Experimentellt fiske. utgår

Or. es

Ändringsförslag 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 13 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Direkt utsättning, utom om detta är 
uttryckligen avsett som en 
bevarandeåtgärd enligt en unionsrättsakt 
eller görs i vetenskapligt syfte.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 188
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 13 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Direkt utsättning, utom om detta är 
uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd 
enligt en unionsrättsakt eller görs i 
vetenskapligt syfte.

(f) Direkt utsättning, utom om detta är 
uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd 
enligt en unionsrättsakt.

Or. sv

Ändringsförslag 189
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att ta fiskefartyg ur bruk bör 
undantagsvis få stöd under särskilda 
omständigheter som kräver en omedelbar 
minskning av flottans fiskekapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 190
Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet bör undantagsvis få stöd 
från EMFF under särskilda 
omständigheter som berättigar till detta, 
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såsom oförutsägbara miljöförhållanden 
eller begränsningar i 
förvaltningsplanerna.

Or. en

Ändringsförslag 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Andelen fartyg för småskaligt
kustfiske i fiskeflottan.

(iii) Andelen fartyg för landnära kustfiske 
i fiskeflottan.

Or. es

Ändringsförslag 192
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) Fisket och vattenbrukets nivå av 
miljöhållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
operativt program för genomförandet av de 

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
operativt program, där de subnationella 



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

SV

unionsprioriteringar som samfinansieras 
genom EHFF.

operativa programmen ska integreras, för 
genomförandet av de unionsprioriteringar 
som samfinansieras genom EHFF.

Or. es

Ändringsförslag 194
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att varje 
fysisk eller juridisk person som i 
tillräcklig grad berörs av beslutsfattandet i 
miljöfrågor vid genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken har effektiv 
rätt att få de operativa programmen 
prövade. Dessa personer ska ha möjlighet 
att få de operativa programmen och alla 
hithörande genomförandeakter och beslut 
prövade i processrättsligt och materiellt 
hänseende i domstol eller av något annat 
oberoende och opartiskt offentligt organ.

Or. en

Ändringsförslag 195
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 19 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) I tillämpliga fall, konsekvensen 
mellan å ena sidan åtgärderna enligt 
unionens prioriteringar för EHFF, som 
avses i artikel 38.1 d i denna förordning 
och å andra sidan de prioriterade 
åtgärdsplanerna för Natura 2000 i 
artikel 8.4 i rådets direktiv 92/43/EEG och 
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uppnåendet av gott miljötillstånd i 
enlighet med direktiv 2008/56/EG.

Or. en

Ändringsförslag 196
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bevis för att en lämplig strategi för 
innovation, miljö, med hänsyn tagen till de 
särskilda behov som gäller för Natura 
2000-områdena, och för begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar 
ingår i programmet.

(c) Bevis för att en lämplig strategi för 
innovation, miljö, med hänsyn tagen till de 
särskilda behov som gäller för Natura 
2000-områdena, för inrättandet av 
återhämtningsområden för fiskbestånden
och för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar ingår i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 197
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led o – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) För datainsamlingen med avseende på 
hållbar fiskeriförvaltning enligt artiklarna 
6.6 och 18.4 och i enlighet med det
fleråriga unionsprogrammet enligt artikel 
37.5 i [förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken]ska det operativa 
programmet innehålla följande:

(o) För datainsamlingen med avseende på 
hållbar ekosystembaserad
fiskeriförvaltning enligt artiklarna 6.6 och 
18.4 och i enlighet med det fleråriga 
unionsprogrammet enligt artikel 37.5 i 
[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken]ska det operativa 
programmet innehålla följande:

Or. en
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Ändringsförslag 198
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led o – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En utvärdering av vattenbrukets och 
beredningsindustrin ekonomiska situation.

En utvärdering av vattenbrukets och 
beredningsindustrin miljösituation och
ekonomiska situation.

Or. en

Ändringsförslag 199
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led o – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En utvärdering av fiskerisektorns effekter 
på ekosystemet.

En utvärdering av fiskerisektorns effekter 
på ekosystemet för att möjliggöra 
jämförelser mellan olika slag av 
fiskeverksamhet och flottsegment, enligt 
kraven i [förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken].

Or. en

Ändringsförslag 200
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led o – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En utvärdering av fiskerisektorns effekter 
på ekosystemet.

En utvärdering av fiskerisektorns och 
vattenbrukets effekter på ekosystemet.

Or. en



PE492.694v01-00 76/84 AM\907165SV.doc

SV

Ändringsförslag 201
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta regler om 
förfaranden, utformning och tidsplaner för 
följande:

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om 
förfaranden, utformning och tidsplaner för 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att stimulera till innovation inom 
fisket får EHFF bevilja stöd till projekt 
som syftar till att utveckla eller introducera 
nya eller avsevärt förbättrade produkter, 
nya eller förbättrade processer samt nya 
eller förbättrade förvaltnings- och 
organisationssystem, i överensstämmelse 
med de mål som uppställs i artiklarna 2 
och 3 i förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Varje innovation som får stöd från EMFF måste uppenbart stödja och följa de mål som 
uppställs i den grundläggande förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 204
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sv

Ändringsförslag 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De insatser som finansieras enligt denna 
artikel ska genomföras i samarbete med ett 
vetenskapligt eller tekniskt organ som ska 
ha godkänts av medlemsstaten och som ska 
kontrollera insatsernas resultat.

2. De insatser som finansieras enligt denna 
artikel ska genomföras i samarbete med ett 
vetenskapligt eller tekniskt organ som ska 
ha godkänts av medlemsstaten i den 
klassindelning enligt varor och tjänster
som används i nationell lagstiftning om 
offentlig upphandling och som ska 
kontrollera insatsernas resultat.

Or. es

Ändringsförslag 206
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De insatser som finansieras enligt denna 
artikel ska genomföras i samarbete med ett 
vetenskapligt eller tekniskt organ som ska 
ha godkänts av medlemsstaten och som ska 
kontrollera insatsernas resultat.

2. De insatser som finansieras enligt denna 
artikel ska genomföras i samarbete med ett 
vetenskapligt eller tekniskt organ som ska 
ha godkänts av medlemsstaten och som ska 
kontrollera insatsernas resultat och göra 
dem tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

Då insatser får stöd ur allmänna medel behövs det full insyn i hur medlen beviljats och 
använts och vilken nytta de varit till.

Ändringsförslag 207
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) professionell och vetenskaplig 
rådgivning om utvecklingen av hållbart 
fiske och vattenbruk, med tyngdpunkten 
förlagd till att begränsa och i mån av 
möjlighet eliminera dessa verksamheters 
påverkan på ekosystemen i haven, på land 
och i sötvatten.

Or. en

Ändringsförslag 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De genomförbarhetsstudier och den 
rådgivning som avses i punkt 1 a och b ska 
tillhandahållas av erkända vetenskapliga 
och tekniska organ som har den 
rådgivningskompetens som krävs i 
enlighet med de enskilda 
medlemsstaternas nationella lagar.

2. De genomförbarhetsstudier och den 
rådgivning som avses i punkt 1 a och b ska 
tillhandahållas av erkända vetenskapliga 
och tekniska organ som i den 
klassindelning enligt varor och tjänster
som används i nationell lagstiftning om 
offentlig upphandling erkänts ha den 
rådgivningskompetens som krävs.

Or. es

Ändringsförslag 209
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det stöd som avses i punkt får också 
beviljas egenföretagande yrkesfiskares 
make/maka eller livspartner som erkänns 
i nationell lagstiftning, som inte är 

utgår
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anställda eller delägare och som i enlighet 
med villkoren i nationell lagstiftning 
regelmässigt deltar i den egenföretagande 
yrkesfiskarens verksamhet eller är 
medhjälpare.

Or. sv

Ändringsförslag 210
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främjande av diversifiering och nya 
arbetstillfällen

Främjande av företagande och nya 
arbetstillfällen

Or. fr

Motivering

Fiskets positiva roll för ekonomin måste understrykas bättre.

Ändringsförslag 211
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att främja diversifiering och nya 
arbetstillfällen utanför fiskets ram får 
EHFF bevilja stöd för

1. För att främja nya arbetstillfällen får 
EHFF bevilja stöd för grundandet av 
företag inom fiskesektorn

Or. fr

Motivering

Fiskets positiva roll för ekonomin måste understrykas bättre.
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Ändringsförslag 212
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) nyetablering av företag utanför fiskets 
ram,

utgår

Or. fr

Motivering

Fiskets positiva roll för ekonomin måste understrykas bättre.

Ändringsförslag 213
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) nyetablering av företag utanför fiskets 
ram,

(a) nyetablering av företag med hållbar 
verksamhet anknuten till havsnäringen, 
med undantag för fiske,

Or. en

Ändringsförslag 214
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. fr

Motivering

Fiskets positiva roll för ekonomin måste understrykas bättre.

Ändringsförslag 215
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
yrkesfiskare som

2. Stöd enligt punkt 1 ska beviljas 
yrkesfiskare som

Or. fr

Ändringsförslag 216
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) lämnar in en affärsplan för hur de vill 
utveckla sin nya verksamhet,

(a) lämnar in en affärsplan för hur de vill 
utveckla sin verksamhet,

Or. fr

Ändringsförslag 217
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
yrkesfiskare som bedriver småskaligt 
kustfiske med ett unionsfiskefartyg som de 

utgår
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äger, som är registrerat som aktivt och 
med vilket de bedrivit fiske till havs under 
minst 60 dagar under de två år som 
föregår dagen då ansökan lämnas in. 
Fiskelicensen för fartyget ifråga ska dras 
in permanent.

Or. fr

Ändringsförslag 218
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mottagarna av det stöd som avses i 
punkt 1 får inte bedriva yrkesmässigt fiske 
under fem år från den dag då de tar emot 
den sista stödutbetalningen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 219
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De stödberättigande kostnaderna enligt 
punkt 1 b ska begränsas till kostnader för 
anpassning av fartyg i omställningsavsikt.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 220
Georgios Koumoutsakos
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. EMFF får stödja investeringar 
ombord genom utveckling av 
verksamheter som kompletterar fisket, 
såsom miljötjänster, 
undervisningsverksamhet eller turism.

Or. en


