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Ændringsforslag 1
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur 
udgør det mest bæredygtige fiskeri set ud 
fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt 
synspunkt; understreger, at fiskeri er 
afgørende for kystområdernes 
socioøkonomiske udvikling og har stor 
betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative 
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen samt store projekter langs 
kysten;

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur 
udgør det mest bæredygtige fiskeri set ud 
fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt 
synspunkt; understreger, at fiskeri er 
afgørende for kystområdernes 
socioøkonomiske udvikling og har stor 
betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen, store projekter langs 
kysten og manglen på lovgivningsmæssige 
ordninger, der udtrykkeligt vedrører 
bæredygtig lokal udvikling, navnlig inden 
for akvakultur;

Or. en

Ændringsforslag 2
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur 
udgør det mest bæredygtige fiskeri set ud 
fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt 
synspunkt; understreger, at fiskeri er 
afgørende for kystområdernes 
socioøkonomiske udvikling og har stor 

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og fuldt ud reguleret og 
velstyret akvakultur udgør det mest 
bæredygtige fiskeri set ud fra et socialt, 
økonomisk og miljømæssigt synspunkt; 
understreger, at fiskeri er afgørende for 
kystområdernes socioøkonomiske 
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betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative 
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen samt store projekter langs 
kysten;

udvikling og har stor betydning for den 
kulturelle og territoriale mangfoldighed på 
kontinentet, øer i små kystsamfund og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative 
faktorer på grund af manglende effektiv
spildevandsrensning, menneskeskabte 
naturkatastrofer, overfiskeri og 
konkurrencen inden for industrifiskeri, 
olieudslip og den voldsomme vækst i 
byggebranchen og berøres af
konsekvenserne for den lokale 
beskæftigelse og store projekter langs 
kysten, såsom udtømning af stoffer og 
udvikling af vindmølleparker langs 
kysterne;

Or. en

Ændringsforslag 3
Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur
udgør det mest bæredygtige fiskeri set ud 
fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt 
synspunkt; understreger, at fiskeri er 
afgørende for kystområdernes 
socioøkonomiske udvikling og har stor 
betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative 
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen samt store projekter langs 
kysten;

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur 
udgør bæredygtigt fiskeri set ud fra et 
socialt, økonomisk og miljømæssigt 
synspunkt; understreger, at fiskeri er 
afgørende for kystområdernes 
socioøkonomiske udvikling og har stor 
betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
regioner i den yderste periferi; minder om, 
at fiskeriet navnlig er truet af negative 
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen, store projekter langs 
kysten og konsekvenserne forbundet med 
klimaændringerne;

Or. fr
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Ændringsforslag 4
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur 
udgør det mest bæredygtige fiskeri set ud 
fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt 
synspunkt; understreger, at fiskeri er 
afgørende for kystområdernes 
socioøkonomiske udvikling og har stor 
betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative 
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen samt store projekter langs 
kysten;

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur 
udgør det mest bæredygtige fiskeri set ud 
fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt 
synspunkt; understreger, at fiskeri er 
afgørende for kystområdernes 
socioøkonomiske udvikling og har stor 
betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative 
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen samt store projekter langs 
kysten; påpeger den negative indvirkning, 
som de dårlige økonomiske konjunkturer 
har på de områder, der er meget 
afhængige af denne type fiskeri;

Or. es

Ændringsforslag 5
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, 
skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur 
udgør det mest bæredygtige fiskeri set ud 
fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt 
synspunkt; understreger, at fiskeri er 
afgørende for kystområdernes 

1. erkender, at mindre ikke-industrielt 
kystfiskeri, skaldyrsfiskeri og ekstensiv 
akvakultur udgør det mest bæredygtige 
fiskeri set ud fra et socialt, økonomisk og 
miljømæssigt synspunkt; understreger, at 
fiskeri er afgørende for kystområdernes 



PE486.100v01-00 6/19 AM\897305DA.doc

DA

socioøkonomiske udvikling og har stor 
betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative 
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen samt store projekter langs 
kysten;

socioøkonomiske udvikling og har stor 
betydning for den kulturelle og territoriale 
mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder 
om, at fiskeriet er berørt af negative 
faktorer på grund af manglende 
spildevandsrensning, udledninger, 
olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen samt store projekter langs 
kysten;

Or. bg

Ændringsforslag 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. afviser på det bestemteste 
Kommissionens forslag om at indføre 
omsættelige fiskeritilladelser, da en sådan 
ordning ville betyde, at fiskerettighederne 
ville blive koncentreret på et lille antal 
operatører, hvorved et stort antal 
ikkeindustrielle fiskefartøjer ville 
forsvinde;

Or. fr

Ændringsforslag 7
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om, at fiskeri i lille målestok 
ikke kun fremmer den 
samfundsøkonomiske samhørighed og 
sikrer mange familiers levebrød, men er 
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vigtigt for at bevare fiskersamfundene i 
kystområderne; understreger vigtigheden 
af at bevare en tilgang til fiskerisektoren, 
der tager hensyn til de biologiske, 
økologiske, økonomiske og sociale 
forhold, så der skabes en bæredygtig 
balance mellem bestandenes situation i de 
forskellige havområder og beskyttelsen af 
kystsamfundenes samfundsøkonomiske 
struktur, der afhænger af det kystnære 
fiskeri for at sikre beskæftigelsen og 
fremgangen i disse samfund;

Or. pt

Ændringsforslag 8
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger de traditionelle fiskeres
afgørende rolle for bevarelsen af den 
biologiske mangfoldighed, og anerkender 
den positive indvirkning af deres 
betragtninger vedrørende de aktuelle og 
fremtidige miljømæssige problemer,
såsom forureningen og udtømningen af 
fiskebestandene; anmoder om, at de 
forskellige fiskerkategorier behandles 
uden forskelsbehandling, således at det 
traditionelle ikkeindustrielle fiskeri 
bevares;

Or. bg

Ændringsforslag 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. insisterer på behovet for at fremme 
unges adgang til fiskerierhverv og støtte 
fiskerne med erhvervsuddannelser;

Or. fr

Ændringsforslag 10
Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger manglen på statistikker 
vedrørende social, økonomisk og territorial 
samhørighed og fremhæver behovet for 
indikatorer på EU-plan, som kan 
tilvejebringe socioøkonomiske, 
videnskabelige og miljømæssige 
oplysninger;

2. bemærker manglen på præcise 
statistikker vedrørende vurdering af 
fiskebestande og erhvervsfiskeres og 
lystfiskeres fangster og opfordrer til en 
styrkelse af foranstaltningerne til sikring 
af indsamlingen af disse data; 
understreger endvidere svagheden ved 
statistikkerne vedrørende social, 
økonomisk og territorial samhørighed og 
fremhæver behovet for indikatorer på EU-
plan, som kan tilvejebringe 
socioøkonomiske, videnskabelige og 
miljømæssige oplysninger;

Or. fr

Ændringsforslag 11
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger manglen på statistikker 
vedrørende social, økonomisk og territorial 
samhørighed og fremhæver behovet for 

2. understreger behovet for at styrke 
undersøgelser vedrørende social, 
økonomisk og territorial samhørighed og 
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indikatorer på EU-plan, som kan 
tilvejebringe socioøkonomiske, 
videnskabelige og miljømæssige 
oplysninger;

fremhæver behovet for indikatorer på EU-
plan, som kan tilvejebringe 
socioøkonomiske, videnskabelige og 
miljømæssige oplysninger, der anerkender 
og understreger de geografiske, kulturelle 
og regionale forskelle;

Or. en

Ændringsforslag 12
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger manglen på statistikker 
vedrørende social, økonomisk og territorial 
samhørighed og fremhæver behovet for 
indikatorer på EU-plan, som kan 
tilvejebringe socioøkonomiske, 
videnskabelige og miljømæssige 
oplysninger;

2. understreger manglen på statistikker 
vedrørende social, økonomisk og territorial 
samhørighed og fremhæver behovet for 
indikatorer på EU-plan, som kan 
tilvejebringe troværdige og tilstrækkeligt 
signifikante socioøkonomiske, 
videnskabelige og miljømæssige 
oplysninger;

Or. es

Ændringsforslag 13
Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. gør opmærksom på, at der ikke findes 
en entydig definition på ikkeindustrielt 
fiskeri i EU, da den eksisterende 
definition, der er baseret på fartøjets 
størrelse, er misvisende og ude af trit med 
virkeligheden, hvorfor foreslås, at 
Kommissionen udarbejder en ny 
definition med udgangspunkt i 
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forvaltningen, der tager hensyn til 
forskellige kriterier såsom regionale 
karakteristika og forskelle, geomorfologi, 
tekniske aspekter ved fiskeriet samt 
sociale, videnskabelige, biologiske og 
miljømæssige aspekter;

Or. es

Ændringsforslag 14
Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. minder om vigtigheden af at fremme 
bæredygtigt erhvervsfiskeri og navnlig 
behovet for at styrke sporbarheden af 
produkter stammende fra fiskeri, 
akvakultur og skaldyrskultur;

Or. fr

Ændringsforslag 15
Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at en række 
fiskeriafhængige kystsamfund oplever 
usikkerhed, tilbagegang samt mangel på 
økonomiske alternativer, hvilket 
understreger behovet for de eksisterende 
instrumenter, fonde og mekanismer med 
henblik på at opnå samhørighed på 
området for beskæftigelse og økologisk 
bæredygtighed; mener, at førnævnte 
forhold bør inddrages i den nye fælles 
fiskeripolitik med det formål at øge det 

3. understreger, at en række 
fiskeriafhængige kystsamfund oplever 
usikkerhed, tilbagegang samt mangel på 
økonomiske alternativer, hvilket 
understreger behovet for at styrke de 
eksisterende instrumenter, fonde og 
mekanismer med henblik på at opnå 
samhørighed på området for beskæftigelse 
og økologisk bæredygtighed; mener, at 
førnævnte forhold bør inddrages i den nye 
fælles fiskeripolitik; insisterer endvidere 
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ikkeindustrielle fiskeris medbestemmelse 
og deltagelse i beslutningsprocessen samt 
fremme lokale strategier i fiskeriafhængige 
kystområder;

på behovet for at prioritere det 
ikkeindustrielle fiskeris medbestemmelse 
og deltagelse i beslutningsprocessen samt 
fremme lokale strategier i fiskeriafhængige 
kystområder og iværksætte regionale 
strategier; opfordrer i denne 
sammenhæng til oprettelsen af regionale 
rådgivende råd for Det Caribiske Hav og 
det sydvestlige Indiske Ocean;

Or. fr

Ændringsforslag 16
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at en række 
fiskeriafhængige kystsamfund oplever 
usikkerhed, tilbagegang samt mangel på 
økonomiske alternativer, hvilket 
understreger behovet for de eksisterende 
instrumenter, fonde og mekanismer med 
henblik på at opnå samhørighed på 
området for beskæftigelse og økologisk 
bæredygtighed; mener, at førnævnte 
forhold bør inddrages i den nye fælles 
fiskeripolitik med det formål at øge det 
ikkeindustrielle fiskeris medbestemmelse 
og deltagelse i beslutningsprocessen samt 
fremme lokale strategier i fiskeriafhængige 
kystområder;

3. understreger, at en række 
fiskeriafhængige kystsamfund oplever 
usikkerhed, tilbagegang samt mangel på 
økonomiske alternativer, hvilket 
understreger behovet for de eksisterende 
instrumenter, fonde og mekanismer med 
henblik på at opnå samhørighed på 
området for beskæftigelse og økologisk 
bæredygtighed; anerkender dette behov 
inden for den nye fælles fiskeripolitik og 
den flerårige finansielle ramme med det 
formål at øge det ikkeindustrielle fiskeris 
medbestemmelse og deltagelse i 
beslutningsprocessen samt fremme lokale 
strategier i fiskeriafhængige kystområder;
forlader sig på de regionale og lokale 
regeringer med henblik på at støtte 
udviklings-, forsknings- og 
uddannelsesprojekterne med passende 
finansiering fra ESF og EFRU;

Or. en
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Ændringsforslag 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at en række 
fiskeriafhængige kystsamfund oplever 
usikkerhed, tilbagegang samt mangel på 
økonomiske alternativer, hvilket 
understreger behovet for de eksisterende 
instrumenter, fonde og mekanismer med 
henblik på at opnå samhørighed på 
området for beskæftigelse og økologisk 
bæredygtighed; mener, at førnævnte 
forhold bør inddrages i den nye fælles 
fiskeripolitik med det formål at øge det 
ikkeindustrielle fiskeris medbestemmelse 
og deltagelse i beslutningsprocessen samt 
fremme lokale strategier i fiskeriafhængige 
kystområder;

3. understreger, at en række 
fiskeriafhængige kystsamfund oplever 
usikkerhed, tilbagegang samt mangel på 
økonomiske alternativer, hvilket 
understreger behovet for de eksisterende 
instrumenter, fonde og mekanismer med 
henblik på at opnå samhørighed på 
området for beskæftigelse og økologisk 
bæredygtighed; mener, at førnævnte 
forhold bør inddrages i den nye fælles 
fiskeripolitik med det formål at øge det 
ikkeindustrielle fiskeris medbestemmelse 
og deltagelse i beslutningsprocessen samt 
fremme lokale strategier og 
grænseoverskridende samarbejdsprojekter 
på området i fiskeriafhængige 
kystområder;

Or. ro

Ændringsforslag 18
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at en række 
fiskeriafhængige kystsamfund oplever 
usikkerhed, tilbagegang samt mangel på 
økonomiske alternativer, hvilket 
understreger behovet for de eksisterende 
instrumenter, fonde og mekanismer med 
henblik på at opnå samhørighed på 
området for beskæftigelse og økologisk 
bæredygtighed; mener, at førnævnte 
forhold bør inddrages i den nye fælles 

3. understreger, at en række 
fiskeriafhængige kystsamfund oplever 
usikkerhed, tilbagegang samt mangel på 
økonomiske alternativer, hvilket 
understreger behovet for de eksisterende 
instrumenter, fonde og mekanismer og 
udviklingen af nye effektive mekanismer 
med henblik på at opnå samhørighed på 
området for beskæftigelse og økologisk 
bæredygtighed; mener, at førnævnte 
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fiskeripolitik med det formål at øge det 
ikkeindustrielle fiskeris medbestemmelse 
og deltagelse i beslutningsprocessen samt 
fremme lokale strategier i fiskeriafhængige 
kystområder;

forhold bør inddrages i den nye fælles 
fiskeripolitik med det formål at øge det 
ikkeindustrielle fiskeris medbestemmelse 
og deltagelse i beslutningsprocessen samt 
fremme lokale strategier i fiskeriafhængige 
kystområder;

Or. bg

Ændringsforslag 19
Jens Nilsson

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger det kæmpestore og 
uudnyttede potentiale ved den økologisk 
bæredygtige akvakultur for skabelsen af 
gunstige forhold for SMV'erne i 
produktions- og værdikæden samt 
muligheden for at skabe beskæftigelse i 
kyst- og landeregioner;

Or. sv

Ændringsforslag 20
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. ansporer til en forenkling af 
beskæringsprocedurerne inden for de 
europæiske finansieringsmuligheder; 
navnlig ved at fastsætte ensartede 
omkostningssatser for tilbagebetalinger 
og global støtte til visse 
erhvervsorganisationer; 

Or. fr
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Ændringsforslag 21
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at det er nødvendigt at indføre 
en differentieret ordning som supplement 
til de foranstaltninger, der kan træffes 
vedrørende det ikkeindustrielle fiskeri i 
visse europæiske regioner, især 
regionerne i EU’s yderste periferi, hvis 
befolkninger afhænger af diversificerede 
aktiviteter i forbindelse med havets 
ressourcer;

Or. pt

Ændringsforslag 22
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. understreger, at EU’s 
overdimensionerede flåde bør tilpasses, 
selv om det ikke må gå ud over den 
ikkeindustrielle flåde, for det vil føre til 
samfundsøkonomiske og kulturelle tab i 
kystområderne; den bør derfor bygge på 
en økosystemisk tilgang, hvor de 
specifikke beslutninger om forvaltning af 
den ikkeindustrielle flåde bliver truffet på 
regionalt niveau og med respekt af 
nærhedsprincippet, så der sikres et 
differentieret fiskeri, som prioriterer 
adgangen til ressourcerne, og som 
beskytter de kystnære ikkeindustrielle 
flåder med det formål at sikre udviklingen 
af de lokale fiskersamfund;
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Or. pt

Ændringsforslag 23
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med den fremtidige Europæiske Hav- og 
Fiskerifond at reservere en vis procentdel 
til ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og
ekstensiv akvakultur; opfordrer til 
oprettelse af et særligt støtteprogram for 
fiskeri i lille målestok, der er målrettet 
fiskeriafhængige kystsamfund, og som 
sikrer, at de fiskere og skaldyrsfiskere, der 
udøver deres erhverv på den mest 
miljøvenlige og socialt bæredygtige måde, 
får prioriteret adgang til disse ressourcer.

4. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med den fremtidige Europæiske Hav- og 
Fiskerifond at reservere en vis procentdel 
til ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
ekstensiv akvakultur; opfordrer til 
oprettelse af et særligt støtteprogram for 
fiskeri i lille målestok, der er målrettet 
fiskeriafhængige kystsamfund, og som 
sikrer, at de fiskere og skaldyrsfiskere, der 
udøver deres erhverv på den mest 
miljøvenlige og socialt bæredygtige måde, 
får prioriteret adgang til disse ressourcer;
vurderer, at den offentlige finansiering til 
fiskeri fuldt ud skal være i 
overensstemmelse med målene i Europa 
2020-strategien og have en forenklet form 
med henblik på at skabe en forbedret 
tilgængelighed til finansiering for 
kystsamfund, der er afhængige af denne 
aktivitet.

Or. ro

Ændringsforslag 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen til i 
forbindelse med den fremtidige 
Europæiske Hav- og Fiskerifond at 

4. opfordrer således til, at den fremtidige 
Europæiske Hav- og Fiskerifond støtter 
ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
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reservere en vis procentdel til 
ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
ekstensiv akvakultur; opfordrer til 
oprettelse af et særligt støtteprogram for 
fiskeri i lille målestok, der er målrettet 
fiskeriafhængige kystsamfund, og som 
sikrer, at de fiskere og skaldyrsfiskere, der 
udøver deres erhverv på den mest 
miljøvenlige og socialt bæredygtige måde, 
får prioriteret adgang til disse ressourcer.

ekstensiv akvakultur og omfatter en særlig 
støtteforanstaltning for fiskeri i lille 
målestok, der er målrettet fiskeriafhængige 
kystsamfund, idet denne navnlig fremmer 
fornyelse og modernisering af 
fiskerifartøjer.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen til i 
forbindelse med den fremtidige 
Europæiske Hav- og Fiskerifond at 
reservere en vis procentdel til 
ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
ekstensiv akvakultur; opfordrer til 
oprettelse af et særligt støtteprogram for 
fiskeri i lille målestok, der er målrettet 
fiskeriafhængige kystsamfund, og som 
sikrer, at de fiskere og skaldyrsfiskere, der 
udøver deres erhverv på den mest 
miljøvenlige og socialt bæredygtige måde, 
får prioriteret adgang til disse ressourcer.

opfordrer Kommissionen til endvidere at 
indføre, at den fremtidige Europæiske 
Hav- og Fiskerifond reserverer en vis 
procentdel af den regionale finansielle 
støtte til ikkeindustrielt fiskeri, 
skaldyrsfiskeri og bæredygtig akvakultur, 
og at sikre, at de bæredygtige
støtteprogrammer for fiskeri i lille 
målestok, handelsstrategier og 
salgsfremmende foranstaltninger til 
denne fødevareressource i 
fiskeriafhængige kystsamfund tilpasser sig 
de fiskere og skaldyrsfiskere, der udøver 
deres erhverv på den mest miljøvenlige og 
socialt bæredygtige måde, får prioriteret 
adgang til disse ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 26
Jens Nilsson

Udkast til udtalelse
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Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med den fremtidige Europæiske Hav- og 
Fiskerifond at reservere en vis procentdel 
til ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
ekstensiv akvakultur; opfordrer til 
oprettelse af et særligt støtteprogram for 
fiskeri i lille målestok, der er målrettet 
fiskeriafhængige kystsamfund, og som 
sikrer, at de fiskere og skaldyrsfiskere, der 
udøver deres erhverv på den mest 
miljøvenlige og socialt bæredygtige måde, 
får prioriteret adgang til disse ressourcer.

4. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med den fremtidige Europæiske Hav- og 
Fiskerifond at reservere en vis procentdel 
til ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
økologisk bæredygtig akvakultur; 
opfordrer til oprettelse af et særligt 
støtteprogram for fiskeri i lille målestok, 
der er målrettet fiskeriafhængige 
kystsamfund, og som sikrer, at de fiskere 
og skaldyrsfiskere, der udøver deres 
erhverv på den mest miljøvenlige og 
socialt bæredygtige måde, får prioriteret 
adgang til disse ressourcer.

Or. sv

Ændringsforslag 27
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med den fremtidige Europæiske Hav- og 
Fiskerifond at reservere en vis procentdel 
til ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
ekstensiv akvakultur; opfordrer til 
oprettelse af et særligt støtteprogram for 
fiskeri i lille målestok, der er målrettet 
fiskeriafhængige kystsamfund, og som 
sikrer, at de fiskere og skaldyrsfiskere, der 
udøver deres erhverv på den mest 
miljøvenlige og socialt bæredygtige måde, 
får prioriteret adgang til disse ressourcer.

4. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med den fremtidige Europæiske Hav- og 
Fiskerifond at reservere en vis procentdel 
til ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
ekstensiv akvakultur; opfordrer til 
oprettelse af et særligt støtteprogram for 
fiskeri i lille målestok, der er målrettet 
kyst- og øsamfund, der primært er 
afhængige af fiskeri, og som sikrer, at de 
fiskere og skaldyrsfiskere, der udøver deres 
erhverv på den mest miljøvenlige og 
socialt bæredygtige måde, får prioriteret 
adgang til disse ressourcer.

Or. es
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Ændringsforslag 28
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. foreslår, at der oprettes et europæisk 
mærke til produkter stammende fra 
erhvervsfiskeri, der overholder 
principperne i den fælles fiskeripolitik 
med henblik på at fremme god praksis.

Or. fr

Ændringsforslag 29
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. minder om, at det i modsætning til den 
industrielle flåde er den ikkeindustrielle 
flåde med dens selektive fangstredskaber, 
som fremmer beskæftigelsen blandt de 
europæiske borgere, som er mest 
bæredygtig, og som styrker andre 
havbaserede aktiviteter i de lokale 
kystområder.

Or. pt

Ændringsforslag 30
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. slår til lyd for en fuldstændig 
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regionalisering af definitionen af mindre 
erhvervsfiskeri.

Or. en


