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Ændringsforslag 93
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 
1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, 
artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, 
artikel 194, stk. 2, og artikel 195, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 
1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, 
artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, 
artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, og 
artikel 349,

Or. fr

Begrundelse

Artikel 349 i TEUF bør indsættes som grundlag for forordningen for at sikre retlig kohærens.
Undtagelsesbestemmelserne er fuldt ud berettigede ud fra de karakteristika, som er anført i 
artikel 349 TEUF, navnlig tilhørsforholdet til andre havområder end de europæiske.

Ændringsforslag 94
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 
1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, 
artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, 
artikel 194, stk. 2, og artikel 195, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 
1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, 
artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, 
artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, og 
artikel 349,

Or. fr
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Ændringsforslag 95
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til fiskerfartøjer, der fører tredjelands flag og er registreret i tredjelande, 
forekommer uanvendelig, for så vidt angår tildeling af og kontrol med europæisk støtte.

Ændringsforslag 96
Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a) EHFF bør tage højde for de 
specifikke forhold i regionerne i den 
yderste periferi og fuldt ud anerkende 
artikel 349 i TEUF. Den geografiske 
placering af regionerne i den yderste 
periferi og de særlige kendetegn ved 
fiskerisektoren i disse regioner betyder, at 
den fælles fiskeripolitik og de tilhørende 
fonde, herunder navnlig EHFF, skal 
kunne tilpasses og tilpasse sig de særlige 
kendetegn, begrænsningerne, de højere 
udgifter og virkeligheden i disse regioner, 
som er væsensforskellige fra resten af EU.
Der kan i den forbindelse træffes 
specifikke undtagelsesforanstaltninger for 
disse regioner.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå 
målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 
kerneprioriteter, der vedrører fremme af 
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur, og som kan fremme 
bæredygtighed og ressourceeffektivitet 
inden for fiskeri og akvakultur og bevare 
og øge beskæftigelse og social og
territorial samhørighed i samfund ved 
kysterne og inde i landet.
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Or. es

Ændringsforslag 98
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

1) Det foreslås, at "core priorities" oversættes til væsentlige prioriteter frem for 
kerneprioriteter, 2) udbredelsen af polyvalens og diversificering i fiskeriaktiviteter og 
akvakultur vil medføre en styrkelse af de økonomiske aktører.

Ændringsforslag 99
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

målsætningerne for FFP, IMP og Europa 
2020-strategien, er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal 
kerneprioriteter, der vedrører fremme af 
innovation og videnbaseret fiskeri og 
akvakultur, og som kan fremme
bæredygtighed og ressourceeffektivitet 
inden for fiskeri og akvakultur og øge 
beskæftigelse og territorial samhørighed 
ved at frigøre vækst- og jobpotentialet i 
samfund ved kysterne og inde i landet og 
udbrede polyvalens i fiskeriaktiviteter og 
aktiviteter relateret til akvakultur.

Or. fr

Ændringsforslag 100
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det overordnede mål for den fælles 
fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter bidrager til 
langsigtede, bæredygtige miljøforhold, som 
er nødvendige for økonomisk og social 
udvikling. Den bør også bidrage til at øge 
produktiviteten, at sikre en rimelig 
levestandard i fiskerierhvervet, at skabe 
stabile markeder, at bevare ressourcerne og 
at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige 
priser.

(8) Det overordnede mål for den fælles 
fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter bidrager til 
langsigtede, bæredygtige miljøforhold, og 
til sektorens økonomiske og sociale 
udvikling, hvilket er nødvendigt for 
økonomisk og social udvikling. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Finansieringen af udgifterne til den 
fælles fiskeripolitik og den integrerede 
maritime politik gennem en enkelt fond, 
EHFF, bør kunne afhjælpe behovet for 
forenkling og styrke integrationen af begge 
politikker. Udvidelsen af delt forvaltning 
til fælles markedsordninger, herunder 
godtgørelse til regioner i den yderste 
periferi, kontrol og dataindsamling bør 
yderligere kunne bidrage til forenkling og 
mindske de administrative byrder for både 
Kommissionen og medlemsstaterne samt 
skabe større samhørighed og effektivitet 
med hensyn til den tildelte støtte.

(11) Finansieringen af udgifterne til den 
fælles fiskeripolitik og den integrerede 
maritime politik gennem en enkelt fond, 
EHFF, bør kunne afhjælpe behovet for 
forenkling og styrke integrationen af begge 
politikker. Udvidelsen af delt forvaltning 
til fælles markedsordninger, herunder 
godtgørelse til regioner i den yderste 
periferi, kontrol og dataindsamling samt 
supplerende redskaber til gennemførelsen 
af den integrerede maritime politik, bør 
yderligere kunne bidrage til forenkling og 
mindske de administrative byrder for både 
Kommissionen og medlemsstaterne samt 
skabe større samhørighed og effektivitet 
med hensyn til den tildelte støtte.

Or. fr

Begrundelse

En del af den integrerede maritime politik bør inddrages i foranstaltninger for delt 
forvaltning for at sikre den operationelle gennemførelse i EU-medlemsstaterne.

Ændringsforslag 102
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionens budget bør finansiere 
udgifterne til den fælles fiskeripolitik og 
den integrerede maritime politik gennem 
en enkelt fond, EHHF, enten direkte eller 
som led i delt forvaltning med 
medlemsstaterne. Delt forvaltning med 
medlemsstaterne bør anvendes ikke blot 
på foranstaltninger, der støtter fiskeri, 

(12) Unionens budget bør finansiere 
udgifterne til den fælles fiskeripolitik og 
den integrerede maritime politik gennem 
en enkelt fond, EHHF, enten direkte eller 
som led i delt forvaltning med 
medlemsstaterne. Udvidelsen af delt
forvaltning til fælles markedsordninger, 
herunder godtgørelse til regioner i den 
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akvakultur og lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet, men også på fælles 
markedsordninger og godtgørelse til 
regioner i den yderste periferi, kontrol og 
dataindsamling. Direkte forvaltning bør 
anvendes på videnskabelig rådgivning, 
frivillige bidrag til regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer, 
rådgivende udvalg og operationer til 
gennemførelse af en integreret maritim 
politik. Det bør specificeres, hvilke typer 
foranstaltninger der kan finansieres over 
EHFF.

yderste periferi, kontrol og dataindsamling
samt supplerende redskaber til 
gennemførelsen af den integrerede 
maritime politik, bør yderligere kunne 
bidrage til forenkling og mindske de 
administrative byrder for både 
Kommissionen og medlemsstaterne samt 
skabe større samhørighed og effektivitet 
med hensyn til den tildelte støtte. Direkte 
forvaltning bør anvendes på videnskabelig 
rådgivning, frivillige bidrag til regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer, 
rådgivende udvalg og operationer til 
gennemførelse af en integreret maritim 
politik. Det bør specificeres, hvilke typer 
foranstaltninger der kan finansieres over 
EHFF.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Unionens indsats bør supplere 
medlemsstaternes indsats eller søge at 
støtte denne indsats. For at sikre en 
betydelig værditilvækst bør partnerskabet 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne styrkes gennem 
arrangementer med deltagelse af 
forskellige typer af partnere under fuld 
hensyntagen til medlemsstaternes 
institutionelle kompetencer. Der bør især 
lægges vægt på at sikre en passende 
repræsentation af kvinder og 
minoritetsgrupper. Dette partnerskab 
vedrører regionale, lokale og andre 
offentlige myndigheder samt andre 
relevante organer, herunder dem, som er 
ansvarlige for miljøet og for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 

(22) Unionens indsats bør supplere 
medlemsstaternes indsats eller søge at 
støtte denne indsats. For at sikre en 
betydelig værditilvækst bør partnerskabet
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne styrkes gennem 
arrangementer med deltagelse af 
forskellige typer af partnere under fuld 
hensyntagen til medlemsstaternes 
institutionelle kompetencer. Der bør især 
lægges vægt på at sikre en passende 
repræsentation af kvinder og 
minoritetsgrupper. Dette partnerskab 
vedrører regionale, lokale og andre 
offentlige myndigheder samt andre 
relevante organer, herunder dem, som er 
ansvarlige for miljøet og for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
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arbejdsmarkedets parter og andre 
kompetente organer. De berørte partnere 
bør inddrages i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmeringen.

arbejdsmarkedets parter på alle 
styringsniveauer og andre kompetente 
organer. De berørte partnere bør inddrages 
i forberedelsen af partnerskabsaftaler samt 
i forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmeringen.

Or. es

Ændringsforslag 104
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 105
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke muligt kun at have et enkelt operationelt program, da EU dækker over en række 
forskellige fiskeriområder. 

Ændringsforslag 106
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Investering i menneskelig kapital er (32) Investering i menneskelig kapital er 
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også afgørende for at kunne øge 
konkurrenceevnen og økonomiske 
resultater for fiskeri og maritime 
aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte livslang
læring, samarbejde mellem videnskabsfolk 
og fiskere ved at fremme udbredelsen af 
viden og tilbyde rådgivning, der kan være 
med til at forbedre operatørernes 
overordnede resultater og 
konkurrenceevne.

også afgørende for at kunne øge 
konkurrenceevnen og økonomiske
resultater for fiskeri og maritime 
aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte livslang
uddannelse, unges integration på 
arbejdsmarkedet, samarbejde mellem 
videnskabsfolk og fiskere ved at fremme 
udbredelsen af viden og tilbyde rådgivning, 
der kan være med til at forbedre 
operatørernes overordnede resultater og 
konkurrenceevne.

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør støtte generationsskiftet, herunder støtte til integration af unge for at bidrage til 
målene for den fælles strategiske ramme, som sigter mod at styrke konkurrenceevnen i fiskeri-
og akvakultursektoren. Artikel 31 og 31a er henholdsvis ændret og indført i overensstemmelse 
hermed.

Ændringsforslag 107
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I betragtning af hvor lille deltagelsen 
af små kystfiskere er i den sociale dialog, 
bør EHFF støtte organisationer, der 
fremmer denne dialog i de relevante fora.

(34) I betragtning af hvor stadig mere 
nødvendig deltagelsen af små kystfiskere
samt andre fiskere er i den sociale dialog, 
bør EHFF støtte organisationer, der 
fremmer denne dialog i de relevante fora.

Or. fr

Begrundelse

Behovet for en passende repræsentation i den sociale dialog omfatter alle fiskere i den 
europæiske fiskerisektor. Denne globale tilgang er derfor nødvendig.
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Ændringsforslag 108
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I betragtning af hvor lille deltagelsen 
af små kystfiskere er i den sociale dialog, 
bør EHFF støtte organisationer, der 
fremmer denne dialog i de relevante fora.

(34) I betragtning af hvor lille deltagelsen 
af små kystfiskere og den ekstensive 
akvakultur er i den sociale dialog, bør 
EHFF støtte organisationer, der fremmer 
denne dialog i de relevante fora på alle 
niveauer, herunder europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

Or. es

Ændringsforslag 109
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(35) I betragtning af hvilket potentiale den 
faglige polyvalens og diversificeringen, 
som defineret i artikel 3, har for små 
kystfiskere, og deres afgørende rolle i 
samfund ved kysterne bør EHFF fremme 
diversificering af deres erhverv ved at 
støtte virksomhedsopstart og investeringer 
til ombygning af deres fartøjer, ud over den 
relevante uddannelse til at opnå relevante
erhvervsmæssige færdigheder.

Or. fr

Begrundelse

Polyvalens i forbindelse med fiskeriaktiviteter støttes ikke tilstrækkeligt i Unionen, selv om det 
kan give virksomhederne mulighed for at øge deres omsætning og bidrage til en afbalanceret 
forvaltning af ressourcer, samtidig med at de forbliver fuldgyldige økonomiske aktører i 
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fiskerisektoren. Såfremt der opstår en krise, giver polyvalens virksomhederne en stor 
modstandsdygtighed over for risici på markedet eller risici forbundet med ressourcerne.

Ændringsforslag 110
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(35) I betragtning af hvilket potentiale 
diversificeringen har for små kystfiskere, 
og deres afgørende rolle i samfund ved 
kysterne bør EHFF fremme diversificering 
ved at støtte virksomhedsopstart og 
investeringer til ombygning af deres
fartøjer, ud over den relevante uddannelse 
til at opnå erhvervsmæssige færdigheder i
aktiviteter, der fungerer som supplement 
til erhvervsfiskeri, forudsat deres 
økonomiske bidrag er mindre end udbyttet 
ved erhvervsfiskeri. I betragtning af 
behovet for at støtte aktører, som ønsker 
at forlade fiskerisektoren og akvakulturen 
kan EHFF undtagelsesvis bidrage til 
omstillingen ved at støtte 
virksomhedsopstart og investeringer til 
ombygning af deres fartøjer, ud over den 
relevante uddannelse til at opnå 
erhvervsmæssige færdigheder i det 
relevante område uden for disse sektorer.

Or. fr

Ændringsforslag 111
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) I betragtning af hvilket potentiale (35) I betragtning af hvilket potentiale 
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diversificeringen har for små kystfiskere, 
og deres afgørende rolle i samfund ved 
kysterne bør EHFF fremme diversificering 
ved at støtte virksomhedsopstart og 
investeringer til ombygning af deres 
fartøjer, ud over den relevante uddannelse 
til at opnå erhvervsmæssige færdigheder i 
det relevante område uden for 
fiskeriaktiviteter.

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

Or. es

Ændringsforslag 112
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 113
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med indførelsen af ordningerne med 
omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren 
kunne blive mere konkurrencedygtig. 
Følgelig kan der være et behov for nye 
erhvervsmuligheder uden for 
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF 
støtte diversificering og jobskabelse i 

udgår
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fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart og ombygning af 
fartøjer til maritime aktiviteter uden for 
fiskeriaktiviteterne for mindre 
kystfiskerfartøjer. Denne operation 
forekommer at være hensigtsmæssig, da 
mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet 
af ordningerne med omsættelige 
fiskekvoteandele.

Or. es

Ændringsforslag 114
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med indførelsen af ordningerne med
omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren 
kunne blive mere konkurrencedygtig.
Følgelig kan der være et behov for nye 
erhvervsmuligheder uden for 
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF 
støtte diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart og ombygning af 
fartøjer til maritime aktiviteter uden for 
fiskeriaktiviteterne for mindre 
kystfiskerfartøjer. Denne operation 
forekommer at være hensigtsmæssig, da 
mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet 
af ordningerne med omsættelige 
fiskekvoteandele.

(38) Med indførelsen af ordningerne med
forvaltning af erhvervsfiskeri bør sektoren 
kunne blive mere konkurrencedygtig. 
Derfor bør EHFF støtte diversificering og 
jobskabelse i fiskersamfund samt 
sideløbende hermed støtte 
virksomhedsopstart samt etablering af 
fiskeri og overdragelse af virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 115
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med indførelsen af ordningerne med 
omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren 
kunne blive mere konkurrencedygtig. 
Følgelig kan der være et behov for nye 
erhvervsmuligheder uden for 
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte 
diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart og ombygning af 
fartøjer til maritime aktiviteter uden for 
fiskeriaktiviteterne for mindre 
kystfiskerfartøjer. Denne operation 
forekommer at være hensigtsmæssig, da 
mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet 
af ordningerne med omsættelige 
fiskekvoteandele.

(38) Med indførelsen af ordningerne med 
omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren 
kunne blive mere konkurrencedygtig. 
Følgelig kan der være et behov for nye 
erhvervsmuligheder uden for 
fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte 
diversificering og jobskabelse i 
fiskersamfund, navnlig ved at støtte 
virksomhedsopstart og etablering af unge 
fiskere.

Or. fr

Ændringsforslag 116
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(41) Det er helt afgørende at inddrage 
miljøspørgsmål i EHFF og støtte 
gennemførelsen af 
bevaringsforanstaltninger under FFP, idet 
der dog tages hensyn til de forskelligartede 
forhold i vandene i Unionen. I den 
forbindelse er det vigtigt at udvikle en 
regionaliseret tilgang til 
bevaringsforanstaltninger gennem en 
flerårig tilgang til fiskeriforvaltning, hvor 
opstilling af flerårige planer, som 
afspejler de forskellige arters biologiske 
særpræg og hvert enkelt fiskeris særlige 
karakteristika, prioriteres.

Or. es
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Ændringsforslag 117
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 118
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Ændringsforslag 119
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 120
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) En anden vigtig måde at øge 
indkomsten på for akvakulturvirksomheder 
er at øge værdien af deres produkter ved at 
forarbejde og afsætte deres egen 
produktion og ved at indføre nye arter, 
hvor der er gode markedsudsigter, og 
dermed diversificere deres produktion.

(49) En anden vigtig måde at øge 
indkomsten på for akvakulturvirksomheder 
er at øge værdien af deres produkter ved at 
forarbejde og afsætte deres egen 
produktion og ved at indføre nye arter, som 
er biologisk forenelige med de 
eksisterende arter, og hvor der er gode 
markedsudsigter, og dermed diversificere 
deres produktion.

Or. es

Ændringsforslag 121
Ana Miranda

Forslag til forordning
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Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 122
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 123
Ana Miranda

Forslag til forordning
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Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(56) På fiskeriområder bør lokaludvikling 
styret af lokalsamfund tilskynde til 
innovative tilgange til at skabe vækst og 
arbejdspladser, navnlig ved at give 
fiskevarer en merværdi og diversificere den 
lokale økonomi, hvor det er nødvendigt,
hen imod andre økonomiske aktiviteter
inden for fiskerisektoren.

Or. es

Ændringsforslag 124
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(56) På fiskeri- og akvakulturområder bør 
lokaludvikling styret af lokalsamfund 
tilskynde til innovative tilgange til at skabe 
vækst og arbejdspladser, navnlig ved at 
give fiske- og akvakulturvarer en 
merværdi og diversificere den lokale 
økonomi hen imod nye økonomiske 
aktiviteter, herunder aktiviteter, som opnås 
ved ”blå vækst” og de bredere maritime 
sektorer, samtidig med at man bevarer og 
styrker beskæftigelsen og virksomhederne 
i den lokale fiskeri- og akvakultursektor 
med henblik på at bibeholde en dynamisk 
primær sektor i kystområderne.

Or. fr

Ændringsforslag 125
Patrice Tirolien



PE494.851v02-00 22/90 AM\914639DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 126
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(62) Der bør ske en prioritering af 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer ved at give støtte 
til dem. Godtgørelsen for oplagringsstøtte 
og støtte til produktions- og 
markedsføringsplaner bør fortsætte.
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voksende betydning, som stærke 
producentorganisationer har.

Or. es

Ændringsforslag 127
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 128
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Fiskeriaktiviteterne i regionerne i Den 
Europæiske Unions yderste periferi er i 
vanskeligheder, især på grund af de 
meromkostninger, der påløber til 
markedsføring af visse fiskevarer som 
følge af de særlige ulemper, der er 
anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

(64) Fiskeriaktiviteterne i regionerne i Den 
Europæiske Unions yderste periferi er i 
vanskeligheder, især på grund af de 
meromkostninger, der påløber til
produktion, forarbejdning og
markedsføring af fiske- og 
akvakulturvarer som følge af de særlige 
ulemper, der er anerkendt i artikel 349 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.
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Or. fr

Ændringsforslag 129
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) For at opretholde konkurrenceevnen 
for visse fiskevarer fra regionerne i Den 
Europæiske Unions yderste periferi i 
forhold til tilsvarende produkter fra andre 
regioner i Den Europæiske Union indførte 
Den Europæiske Union i 1992 
foranstaltninger, som skulle kompensere 
for de dermed forbundne meromkostninger 
i fiskerisektoren. Foranstaltningerne for 
perioden 2007-2013 blev fastsat ved 
Rådets forordning (EF) nr. 791/2007. Det 
er nødvendigt fortsat at yde støtte til 
udligning af meromkostningerne til 
markedsføring af visse fiskevarer fra 1. 
januar 2014.

(65) For at opretholde konkurrenceevnen 
for visse fiske- og akvakulturvarer fra 
regionerne i Den Europæiske Unions 
yderste periferi i forhold til tilsvarende 
produkter fra andre regioner i Den 
Europæiske Union indførte Den 
Europæiske Union i 1992 foranstaltninger, 
som skulle kompensere for de dermed 
forbundne meromkostninger i 
fiskerisektoren. Foranstaltningerne for 
perioden 2007-2013 blev fastsat ved 
Rådets forordning (EF) nr. 791/2007. Det 
er nødvendigt at udvide den støtte, der 
tildeles i medfør af Rådets forordning 
(EF) nr. 791/2007, fra 1. januar 2014 for 
at kompensere for merudgifterne til 
produktion, forarbejdning og 
markedsføring af fiske- og 
akvakulturvarer til eksport til EU-
markedet eller det lokale marked.

Or. fr

Ændringsforslag 130
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) På grund af de anderledes 
markedsføringsvilkår i de pågældende 
fjernområder, udsvingene i fangster og 

(66) På grund af de anderledes
produktions-, forarbejdnings- og
markedsføringsvilkår for fiske- og 
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bestande og markedsefterspørgslen bør det 
overlades til de relevante medlemsstater 
inden for de samlede tildelinger pr. 
medlemsstat at fastsætte, hvilke fiskevarer
og hvilke maksimumsmængder heraf der 
kan ydes godtgørelse for, og hvor stor en 
godtgørelse der skal ydes.

akvakulturvarer i de pågældende 
fjernområder, udsvingene i fangster og 
bestande og markedsefterspørgslen bør det 
overlades til de relevante medlemsstater 
inden for de samlede tildelinger pr. 
medlemsstat at fastsætte, hvilke fiske- og
akvakulturvarer eller -kategorier og
hvilke maksimumsmængder heraf der kan 
ydes godtgørelse for, og hvor stor en 
godtgørelse der skal ydes.

Or. fr

Ændringsforslag 131
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) Medlemsstaterne bør fastsætte 
godtgørelsen således, at der sikres en 
passende udligning af de meromkostninger, 
der skyldes de særlige ulemper i 
fjernområderne og især omkostningerne 
ved transport af varerne til det europæiske 
fastland. For at undgå overkompensation 
bør beløbet være proportionalt med de 
meromkostninger, som støtten udligner, og 
den bør under ingen omstændigheder 
overstige 100 % af 
transportomkostningerne til det europæiske 
fastland og andre dermed forbundne 
omkostninger. I den forbindelse bør der i 
godtgørelsen også tages hensyn til andre 
former for offentlig intervention, som har 
indvirkning på meromkostningernes 
størrelse.

(68) Medlemsstaterne bør fastsætte 
godtgørelsen således, at der sikres en 
passende udligning af de meromkostninger, 
der skyldes de særlige ulemper i 
fjernområderne. For at undgå 
overkompensation bør beløbet være 
proportionalt med de meromkostninger, 
som støtten udligner, og den bør under 
ingen omstændigheder overstige 100 % af 
transportomkostningerne til det europæiske 
fastland og andre dermed forbundne 
omkostninger. I den forbindelse bør der i 
godtgørelsen også tages hensyn til andre 
former for offentlig intervention, som har 
indvirkning på meromkostningernes 
størrelse.

Or. fr

Begrundelse

Støtten bør ikke begrænses til handel mellem fjernområder.
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Ændringsforslag 132
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

68) Skal EHFF bidrage til at bibeholde 
fiskeriaktiviteter i fjernområderne skal 
den bidrage til udskiftningen af 
fiskerfartøjers hoved- eller 
hjælpemotorer, bygning af nye havne, 
finansiering af bygning og 
vedligeholdelse af forankrede 
kystanordninger til fiskekoncentration, 
nye landingssteder eller nye 
auktionshaller. Merværdien i forbindelse 
med miljøbeskyttelse bør udgøre et vigtigt 
element i udvælgelsen af 
finansieringsprojekter.

Or. fr

Ændringsforslag 133
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68a) I anerkendelse af de karakteristika, 
der kendetegner regionerne i den yderste 
periferi, som omhandlet i artikel 349 
TEUF, samt den store støtte til den 
økonomiske udvikling af disse regioner, 
herunder særlig til fiske- og 
akvakulturaktiviteter, skal EHFF 
indeholde særlige bestemmelser 
vedrørende dens bidrag til udskiftningen 
af motorer, bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller auktionshaller, samt 
til de specifikke værktøjer til fælles 
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forvaltning af ressourcerne, såsom 
forankrede kystanordninger til 
fiskekoncentration, som anvendes i 
forbindelse med en flerårig 
ressourceforvaltningsplan.

Or. fr

Begrundelse

Denne nye betragtning har til formål at præcisere, at de særlige forhold for regioner i den 
yderste periferi ikke kun kommer til udtryk inden for rammerne af POSEI, men også via 
tilpasninger af andre bestemmelser i forslaget til forordning, herunder tilføjelse af særlige 
foranstaltninger (som f.eks. anordninger til fiskekoncentration).

Ændringsforslag 134
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) For at sammenkoble de 
informationssystemer, som køres af disse 
sektorer, kan det være nødvendigt at 
mobilisere deres egne 
finansieringsmekanismer på en 
sammenhængende måde og på linje med 
traktatens bestemmelser. Maritim fysisk 
planlægning og integreret kystforvaltning 
er af væsentlig betydning for den 
bæredygtige udvikling af maritime 
områder og kystregioner og bidrager både 
til sigtet med økosystembaseret forvaltning 
og udviklingen af forbindelser mellem 
havet og landjorden. Disse værktøjer er 
også vigtige for at kunne forvalte forskellig 
udnyttelse af vores kyster, have og 
oceaner, opnå en bæredygtig økonomisk 
udvikling heraf og stimulere 
grænseoverskridende investering, medens 
gennemførelsen af rammedirektivet om 
havstrategi vil betyde en yderligere 

(79) For at sammenkoble de 
informationssystemer, som køres af disse 
sektorer, kan det være nødvendigt at 
mobilisere deres egne 
finansieringsmekanismer på en 
sammenhængende måde og på linje med 
traktatens bestemmelser. Maritim fysisk 
planlægning og integreret kystforvaltning 
er af væsentlig betydning for den 
bæredygtige udvikling af maritime 
områder og kystregioner og bidrager både 
til sigtet med økosystembaseret forvaltning 
og udviklingen af forbindelser mellem 
havet og landjorden. Disse værktøjer er 
også vigtige for at kunne forvalte forskellig 
udnyttelse af vores kyster, have og 
oceaner, opnå en bæredygtig økonomisk 
udvikling heraf og stimulere 
grænseoverskridende investering, medens 
gennemførelsen af rammedirektivet om 
havstrategi vil betyde en yderligere 
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fastlæggelse af grænser for bæredygtighed 
af menneskelige aktiviteter, der har 
indvirkning på det marine miljø. Endvidere 
er det nødvendigt at forbedre kendskabet til 
den marine verden og stimulere innovation 
ved at lette indsamling, gratis deling, 
genanvendelse og formidling af data over 
oceaners og haves tilstand.

fastlæggelse af grænser for bæredygtighed 
af menneskelige aktiviteter, der har 
indvirkning på det marine miljø. Endvidere 
er det nødvendigt at forbedre kendskabet til 
den marine verden og stimulere innovation 
ved at lette indsamling, gratis deling, 
genanvendelse og formidling af data over 
oceaners, haves og fiskeriets tilstand, 
under hensyntagen til slutbrugerne og 
offentligheden.

Or. es

Ændringsforslag 135
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) EHFF bør også støtte bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse, 
innovation og konkurrenceevne inden for 
marine sektorer og i kystregioner. Det er 
især vigtigt at identificere 
reguleringsmæssige barrierer og mangler 
på færdigheder, som er til hinder for vækst 
i nye og kommende maritime sektorer, 
samt operationer, der skal fremme 
investering i teknologisk innovation, som 
er nødvendig for at kunne fremme 
virksomhedspotentialet i marine og 
maritime anvendelsesområder.

(80) EHFF bør også støtte bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse, 
innovation og konkurrenceevne inden for 
marine sektorer og i kystregioner. Det er 
især vigtigt at identificere 
reguleringsmæssige barrierer og mangler 
på færdigheder, som er til hinder for vækst 
i nye og kommende maritime sektorer, 
samt operationer, der skal fremme 
investering i teknologisk innovation, som 
er nødvendig for at kunne fremme 
virksomhedspotentialet i marine og 
maritime anvendelsesområder. I særlige 
bevarelsesområder, jf. artikel 6 i direktiv 
92/43/EØF, artikel 4 i direktiv 
2009/147/EF og artikel 13, stk. 4, i 
direktiv 2008/56/EF, skal 
medlemsstaterne fiske på en sådan måde, 
at fiskeriets indvirkning på sådanne 
områder begrænses. Etableringen af 
industrielle akvakulturbrug, som påvirker 
bevarelsen og beskyttelsen af disse 
beskyttede områder, bør begrænses.

Or. es
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Ændringsforslag 136
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84) EHFF bør ved hjælp af teknisk bistand 
yde støtte af forberedende, administrativ og 
teknisk art samt støtte til 
informationsforanstaltninger, netværk, 
evalueringer, revisioner, undersøgelser og 
udveksling af erfaringer for at lette 
gennemførelsen af det operationelle 
program og fremme innovative tilgange og 
praksisser med henblik på en enkel og 
gennemsigtig iværksættelse. Den tekniske 
bistand bør også omfatte oprettelse af et 
europæisk netværk af lokale 
aktionsgrupper inden for fiskeriet, som er 
rettet mod kapacitetsopbygning, formidling 
af oplysninger, udveksling af erfaringer og 
støtte til samarbejde mellem lokale 
partnerskaber.

(84) EHFF bør ved hjælp af teknisk bistand 
yde støtte af forberedende, administrativ og 
teknisk art samt støtte til 
informationsforanstaltninger, netværk, 
evalueringer, revisioner, undersøgelser og 
udveksling af erfaringer for at lette 
gennemførelsen af det operationelle 
program og fremme innovative tilgange og 
praksisser med henblik på en enkel og 
gennemsigtig iværksættelse, bl.a. rettet 
mod operatører og fiskeriorganisationer.
Den tekniske bistand bør også omfatte 
oprettelse af et europæisk netværk af lokale 
aktionsgrupper inden for fiskeriet, som er 
rettet mod kapacitetsopbygning, formidling 
af oplysninger, udveksling af erfaringer og 
støtte til samarbejde mellem lokale 
partnerskaber.

Or. fr

Ændringsforslag 137
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 138
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 139
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 99

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(99) Ansvaret for overvågningen af
programmet bør deles mellem 
forvaltningsmyndigheden og et 
overvågningsudvalg, som nedsættes til det 
formål. I den forbindelse bør de respektive 
ansvarsområder præciseres. Overvågningen 
af programmet bør munde ud i 
udarbejdelsen af en årlig 
gennemførelsesrapport, som sendes til 
Kommissionen.

(99) Ansvaret for overvågningen af
programmer bør deles mellem 
forvaltningsmyndigheden og et 
overvågningsudvalg, som nedsættes til det 
formål. I den forbindelse bør de respektive 
ansvarsområder præciseres. Overvågningen 
af programmer bør munde ud i 
udarbejdelsen af en årlig 
gennemførelsesrapport, som sendes til 
Kommissionen.
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Or. fr

Ændringsforslag 140
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 100

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(100) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en webportal med 
oplysninger om operationelle programmer, 
herunder lister over operationer, der ydes 
støtte til under hvert enkelt operationelt 
program. Disse oplysninger bør kunne give 
en rimelig, mærkbar og konkret idé for den 
bredere offentlighed og især for 
skatteyderne i Unionen om, hvad Unionens 
midler bruges til inden for rammerne af 
EHFF. Ud over dette mål bør 
offentliggørelsen af relevante data have til 
formål at skabe mere offentlig omtale af 
muligheden for at ansøge om midler fra 
Unionen. Af hensyn til respekten for den 
grundlæggende ret til databeskyttelse og 
som fastsat i Domstolens dom i de 
forenede sager Schecke bør der dog ikke 
offentliggøres navne på fysiske personer.

(100) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en webportal med 
oplysninger om nationale eller regionale
operationelle programmer, herunder lister 
over operationer, der ydes støtte til under 
hvert enkelt operationelt program. Disse 
oplysninger bør kunne give en rimelig, 
mærkbar og konkret idé for den bredere 
offentlighed og især for skatteyderne i 
Unionen om, hvad Unionens midler bruges 
til inden for rammerne af EHFF. Ud over 
dette mål bør offentliggørelsen af relevante 
data have til formål at skabe mere offentlig 
omtale af muligheden for at ansøge om 
midler fra Unionen. Af hensyn til respekten 
for den grundlæggende ret til 
databeskyttelse og som fastsat i 
Domstolens dom i de forenede sager 
Schecke bør der dog ikke offentliggøres 
navne på fysiske personer.

Or. fr

Ændringsforslag 141
Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Betragtning 100

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(100) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en webportal med 
oplysninger om operationelle programmer, 
herunder lister over operationer, der ydes 
støtte til under hvert enkelt operationelt 
program. Disse oplysninger bør kunne give 
en rimelig, mærkbar og konkret idé for den 
bredere offentlighed og især for 
skatteyderne i Unionen om, hvad Unionens 
midler bruges til inden for rammerne af 
EHFF. Ud over dette mål bør 
offentliggørelsen af relevante data have til 
formål at skabe mere offentlig omtale af 
muligheden for at ansøge om midler fra 
Unionen. Af hensyn til respekten for den 
grundlæggende ret til databeskyttelse og 
som fastsat i Domstolens dom i de 
forenede sager Schecke bør der dog ikke 
offentliggøres navne på fysiske personer.

(100) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en webportal med 
oplysninger om nationale eller regionale
operationelle programmer, herunder lister 
over operationer, der ydes støtte til under 
hvert enkelt operationelt program. Disse 
oplysninger bør kunne give en rimelig, 
mærkbar og konkret idé for den bredere 
offentlighed og især for skatteyderne i 
Unionen om, hvad Unionens midler bruges 
til inden for rammerne af EHFF. Ud over 
dette mål bør offentliggørelsen af relevante 
data have til formål at skabe mere offentlig 
omtale af muligheden for at ansøge om 
midler fra Unionen. Af hensyn til respekten 
for den grundlæggende ret til 
databeskyttelse og som fastsat i 
Domstolens dom i de forenede sager 
Schecke bør der dog ikke offentliggøres 
navne på fysiske personer.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bæredygtig udvikling af fiskeriområder 
og indlandsfiskeri

c) bæredygtig udvikling af fiskeriområder,
indlandsfiskeri og akvakultur

Or. fr
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Ændringsforslag 143
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "fiskeriområde": et område med kyst 
eller søbred eller med damme eller en 
flodmunding, hvor en stor del af 
befolkningen er beskæftiget inden for 
fiskeri eller akvakultur, og som er upeget 
som sådan af medlemsstaten

5) "fiskeri- og akvakulturområde": et 
område med kyst eller søbred eller med 
damme eller en flodmunding, hvor en stor 
del af befolkningen er beskæftiget inden 
for fiskeri eller akvakultur, og som er 
upeget som sådan af medlemsstaten

Or. fr

Ændringsforslag 144
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "fisker": en person, der udøver 
erhvervsfiskeri, som fastsat af 
medlemsstaten, om bord på et operationelt 
fiskerfartøj, eller erhvervsmæssig høst af 
marine organismer, som fastsat af 
medlemsstaten, uden et fartøj

6) "fisker": en person, der udøver 
erhvervsfiskeri, som fastsat af 
medlemsstaten, om bord på et operationelt 
fiskerfartøj, eller erhvervsmæssig opdræt 
og høst af marine organismer, som fastsat 
af medlemsstaten, uden et fartøj

Or. es

Ændringsforslag 145
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – punkt 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16 a) "Kollektive projekter": projekter af 
fælles interesse, som gennemføres 
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kollektivt af operatørerne selv, af 
organisationer, der handler på 
producenternes vegne eller af 
organisationer, der er godkendt af 
medlemsstaten, og som især har til formål 
at:
a) bidrage bæredygtigt til bedre 
forvaltning eller bevarelse af ressourcerne
b) fremme selektive fiskerimetoder eller 
fiskeredskaber og nedbringelse af 
bifangster
c) fjerne mistede fangstredskaber fra 
havbunden for at bekæmpe 
spøgelsesfiskeri
d) forbedre arbejdsvilkårene og 
sikkerheden
e) bidrage til at skabe åbenhed på 
markederne for fiskerivarer og 
akvakulturprodukter, herunder 
sporbarhed
f) forbedre fødevarekvalitet og 
fødevaresikkerhed
g) udvikle, omstrukturere eller forbedre 
akvakulturanlæg
h) foretage investeringer vedrørende 
produktions-, forarbejdnings- eller 
afsætningsudstyr og infrastruktur, 
herunder til affaldsbehandling
i) opgradere de faglige kvalifikationer 
eller udvikle nye uddannelsesmetoder og -
værktøjer
j) fremme partnerskab mellem forskere og 
operatører inden for fiskerisektoren
k) oprette netværk og udveksle 
oplysninger og bedste praksis mellem 
organisationer til fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og andre 
interessenter
l) forbedre forvaltningen og kontrollen af 
betingelserne for adgang til 
fiskeriområder, især ved udarbejdelse af 
lokale forvaltningsplaner godkendt af de 
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kompetente nationale myndigheder
n) styrke den interne og eksterne 
kommunikation mellem fiskeri- og 
akvakulturorganisationer og 
producentorganisationerne.

Or. fr

Ændringsforslag 146
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – punkt 16 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16 b) "Fiskeri- eller 
akvakulturorganisationer":
Brancheorganisation godkendt af 
medlemsstaten, der repræsenterer 
fiskerisektoren, og som har til formål at 
forvalte adgangen til ressourcer og 
professionelle fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter, udover de 
producentorganisationer, der er anført i 
bilag 1 til forordning (EU) nr. … om den 
fælles markedsordning for fiskerivarer og 
akvakulturprodukter.

Or. fr

Ændringsforslag 147
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som anført i skema 3 i 
bilag I til Kommissionens forordning 

18) "kystfiskeri af mindre omfang": høst 
eller fangst af akvatiske organismer, der
lever i deres naturlige miljø, eller bevidst 
anvendelse af alle metoder eller midler, 
der muliggør sådan høst eller fangst eller 
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(EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 
om et EF-fiskerflåderegister

anvendelse af alle fartøjer med en længde 
overalt på under 15 meter, der fisker ud 
fra kysten eller på tilstødende indre eller 
maritime fiskepladser, der drives af 
selvstændige fiskere eller 
familievirksomheder, anvender selektive 
fiskeredskaber og ikke forbliver på havet i 
mere end 36 timer ad gangen

Or. es

Ændringsforslag 148
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19 a) "Kollektive projekter": projekter af 
fælles interesse med et større omfang end 
de projekter, der normalt igangsættes af 
private virksomheder, og hvor der kan 
tildeles støtte til fiskeriorganisationer, 
producentorganisationer, 
sammenslutninger af 
producentorganisationer samt andre 
strukturer, der repræsenterer en eller 
flere led i fiskeri- og akvakultursektoren, 
staten, offentlige institutioner og 
forskningsinstitutioner.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"akvakultur": opdræt eller dyrkning af 
akvatiske organismer ved hjælp af 
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metoder, der skal øge produktionen af de 
pågældende organismer ud over, hvad det 
naturlige miljø giver mulighed for, 
hvorved der skelnes mellem ekstensiv og
intensiv akvakultur.

Or. es

Ændringsforslag 150
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – punkt 19 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19 b) "systemer til forvaltning af 
erhvervsfiskeri": de kollektive 
mekanismer til tildeling af 
fiskeritilladelser eller til forvaltning af 
nationalt, regionalt eller lokalt fiskeri 
eller fiskeri i havområder med eller uden 
kvoter inden for 12 sømilegrænsen eller 
derover. Disse systemer indføres af de 
offentlige myndigheder eller 
fiskeriorganisationerne.

Or. fr

Ændringsforslag 151
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme en balanceret og inklusiv 
territorial udvikling af fiskeriområder

c) at fremme en balanceret og inklusiv 
territorial udvikling af fiskeri- og 
akvakulturområder

Or. fr
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Ændringsforslag 152
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 153
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) støtte til fiskere, der står over for 
midlertidigt ophør og konjunkturbestemte 
tab forbundet med skiftende 
vanskeligheder.

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør bidrage til godtgørelse til midlertidige ophør og tab, fiskere lider som følge af 
ekstraordinære eksterne begivenheder.

Ændringsforslag 154
Alain Cadec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fornyelse og modernisering af 
fiskerflåden;

Or. fr

Begrundelse

Det har vist sig, at den europæiske fiskerflåde er ved at blive gammel (halvdelen af fartøjerne 
er mere end 25 år gamle). Dette medfører betydelige problemer, hvad angår sikkerheden om 
bord og respekten for havmiljøet. EHFF bør derfor støtte fornyelsen af flåden på visse strenge 
betingelser ved at yde støtte til udskiftning af forældede fartøjer med moderne fartøjer. Disse 
investeringer må under ingen omstændigheder føre til en forøgelse af fartøjernes kapacitet.

Ændringsforslag 155
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremme af fiskeriets konkurrenceevne 
og levedygtighed, især for mindre 
kystfartøjer, og forbedring af sikkerheds-
og arbejdsvilkårene samt fremme af 
værdig beskæftigelse, der nøje overholder 
arbejdslovgivningen på europæisk og 
internationalt plan, og som sikrer en 
passende social sikring og social dialog

Or. es

Ændringsforslag 156
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 157
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindskelse af fiskeriets indvirkning på 
det marine miljø

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

Or. en

Ændringsforslag 158
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindskelse af fiskeriets indvirkning på 
det marine miljø

a) mindskelse af fiskeriets indvirkning på 
det marine miljø samt fremme af 
anvendelsen af bæredygtige 
fiskeredskaber

Or. es

Ændringsforslag 159
Catherine Bearder
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) opnåelse af en god miljøtilstand som 
fastsat i havstrategirammedirektivet

Or. en

Ændringsforslag 160
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilvejebringelse af videnskabelig viden 
og indsamling af data

a) definition og fremme af
tilvejebringelsen af videnskabelig viden og 
indsamling af data, som nødvendiggøres af
manglen på videnskabelige indikatorer 
vedrørende fiskeriets økonomiske og 
sociale tilstand samt miljømæssige, 
økonomiske og sociale indikatorer

Or. es

Ændringsforslag 161
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Investeringsstøtten begrænses til:

a) mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder;
b) virksomheder, som ikke er omhandlet i 
ovenstående punkt a) med under 750 
ansatte eller en omsætning under 200 
mio. EUR;
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Medlemsstaterne sikrer, at 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
gives prioritet.
Ansøgninger, der indgives af følgende 
operatører, antages ikke til støtte fra EHFF 
for en nærmere bestemt periode:

Or. es

Ændringsforslag 162
Alain Cadec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) indførsel af fiskerfartøjer

Or. fr

Ændringsforslag 163
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) indførsel af fiskerfartøjer

Or. fr

Ændringsforslag 164
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) bygning af nye fiskerfartøjer, med 
undtagelse af regionerne i den yderste 
periferi;

Or. fr

Ændringsforslag 165
Alain Cadec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter udgår

Or. fr

Ændringsforslag 166
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsøgsfiskeri udgår

Or. fr

Ændringsforslag 167
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f a) finansieringen af forankrede 
kystanordninger til fiskekoncentration 
kan i regionerne i den yderste periferi 
undtagelsesvist finde sted gennem EHFF.

Or. fr

Begrundelse

Forankrede kystanordninger til fiskekoncentration bør finansieres i regionerne i den yderste 
periferi for at bevare det traditionelle fiskeri hos mindre kystfiskere, samtidig med at der gives 
mulighed for at de pelagiske ressourcer.

Ændringsforslag 168
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 4 535 000 000 EUR af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig 
udvikling af fiskeri, akvakultur og 
fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II 
og III.

2. Et samlet maksimumsbeløb på 4 170 
000 000 EUR af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig 
udvikling af fiskeri, akvakultur og 
fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II 
og III.

Or. en

Ændringsforslag 169
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 477 000 000 EUR af de midler, der er 3. Et samlet mindstebeløb på 600 000 000
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omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
artikel 78.

EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 
1, tildeles kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
artikel 78.

Or. en

Ændringsforslag 170
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 358 000 000 EUR af de midler, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger 
vedrørende dataindsamling omhandlet i 
artikel 79.

4. Et samlet mindstebeløb på 600 000 000
EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 
1, tildeles foranstaltninger vedrørende 
dataindsamling omhandlet i artikel 79.

Or. en

Ændringsforslag 171
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 172
Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 173
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 174
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 19 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vejledende principper for det operationelle
program

Vejledende principper for de operationelle
programmer

Or. fr
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Ændringsforslag 175
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under forberedelsen af det operationelle 
program tager medlemsstaten hensyn til 
følgende vejledende principper:

Under forberedelsen af det nationale
operationelle program eller regionale 
operationelle programmer tager 
medlemsstaten hensyn til følgende 
vejledende principper:

Or. fr

Ændringsforslag 176
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under forberedelsen af det operationelle 
program tager medlemsstaten hensyn til 
følgende vejledende principper:

Under forberedelsen af det nationale
operationelle program eller regionale 
operationelle programmer tager 
medlemsstaten hensyn til følgende 
vejledende principper:

Or. fr

Ændringsforslag 177
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) i givet fald sammenhæng mellem 
foranstaltningerne under Unionens 
prioriteter for EHFF, som er omhandlet i 
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artikel 38, stk. 1, litra d), i nærværende 
forordning, og de prioriterede 
aktionsplaner for NATURA 2000, som er 
omhandlet i artikel 8, stk. 4, i [Rådets 
direktiv 92/43/EØF om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter].

Or. fr

Ændringsforslag 178
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) i givet fald sammenhæng mellem 
foranstaltningerne under Unionens 
prioriteter for EHFF, som er omhandlet i 
artikel 38, stk. 1, litra d), i nærværende 
forordning, samt de prioriterede 
aktionsrammer for Natura 2000 i artikel 
8, stk. 4, i [Rådets direktiv 92/43/EØF om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter] samt opnåelsen af en god 
miljøtilstand senest i 2020 som fastsat i 
havstrategirammedirektivet.

Or. en

Ændringsforslag 179
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 20 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det operationelle programs indhold De operationelle programmers indhold

Or. fr
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Ændringsforslag 180
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 20 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det operationelle programs indhold De operationelle programmers indhold

Or. fr

Ændringsforslag 181
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de elementer, der henvises til i 
artikel 24 i [forordning (EU) nr. […] om 
fælles bestemmelser], skal det
operationelle program omfatte:

Ud over de elementer, der henvises til i 
artikel 24 i [forordning (EU) nr. […] om 
fælles bestemmelser], skal de operationelle
programmer omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 182
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) demonstration af en relevant tilgang i 
programmet til innovation, miljø, herunder 
de specifikke behov i Natura 2000-
områder, navnlig den mulige indvirkning 
på intensiv akvakultur, og modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer

Or. es
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Ændringsforslag 183
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f a) konditionalitetskriterierne for 
bæredygtig udvikling, hvis det er besluttet 
at indføre en liste af 
bæredygtighedskriterier, som rækker ud 
over den gældende lovgivning og som 
efter Kommissionens godkendelse giver 
ret til et ekstra tilskud til støtten (bilag I) 

Or. fr

Ændringsforslag 184
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– en evaluering af den økonomiske 
situation inden for ekstensiv og intensiv
akvakultur, den sociale og økonomiske 
indvirkning og forarbejdningsindustrier

Or. es

Ændringsforslag 185
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det operationelle program skal omfatte 2. De operationelle programmer skal 
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metoderne til beregning af forenklede 
omkostninger, meromkostninger eller 
indtægtstab i overensstemmelse med 
artikel 103 eller metoden til at beregne 
godtgørelsen med ifølge relevante kriterier, 
der er fastlagt for hver enkelt af de 
aktiviteter, der er opstillet i artikel 38, stk. 
1.

omfatte metoderne til beregning af 
forenklede omkostninger, 
meromkostninger eller indtægtstab i 
overensstemmelse med artikel 103 eller 
metoden til at beregne godtgørelsen med 
ifølge relevante kriterier, der er fastlagt for 
hver enkelt af de aktiviteter, der er opstillet 
i artikel 38, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 186
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det operationelle program skal omfatte 
metoderne til beregning af forenklede 
omkostninger, meromkostninger eller 
indtægtstab i overensstemmelse med 
artikel 103 eller metoden til at beregne 
godtgørelsen med ifølge relevante kriterier, 
der er fastlagt for hver enkelt af de 
aktiviteter, der er opstillet i artikel 38, stk. 
1.

2. De operationelle programmer skal 
omfatte metoderne til beregning af 
forenklede omkostninger, 
meromkostninger eller indtægtstab i 
overensstemmelse med artikel 103 eller 
metoden til at beregne godtgørelsen med 
ifølge relevante kriterier, der er fastlagt for 
hver enkelt af de aktiviteter, der er opstillet 
i artikel 38, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 187
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Desuden skal det operationelle program
indeholde en beskrivelse af specifikke 
foranstaltninger til at fremme lige 
muligheder og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 

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

eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
herunder ordninger, der skal sikre 
inddragelse af kønsaspektet på 
programniveau og under gennemførelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 188
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 189
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 21 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelse af det operationelle program Godkendelse af de operationelle
programmer

Or. fr
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Ændringsforslag 190
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen godkender det
operationelle program ved 
gennemførelsesretsakter.

2. Kommissionen godkender de
operationelle programmer ved 
gennemførelsesretsakter.

Or. fr

Ændringsforslag 191
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 22 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af det operationelle program Ændring af de operationelle programmer

Or. fr

Ændringsforslag 192
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen godkender ændringen af
et operationelt program ved 
gennemførelsesretsakter.

1. Kommissionen godkender ændringen af
operationelle programmer ved 
gennemførelsesretsakter.

Or. fr

Ændringsforslag 193
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af de nye prioriteter, der er
fastlagt i den i andet afsnit i dette stykke 
nævnte afgørelse, fremsender 
medlemsstaterne senest den 31. oktober i 
året, der går forud for den pågældende 
gennemførelse, ændringen til det
operationelle program til Kommissionen.

I betragtning af de nye prioriteter, der er 
fastlagt i den i andet afsnit i dette stykke 
nævnte afgørelse, fremsender 
medlemsstaterne senest den 31. oktober i 
året, der går forud for den pågældende 
gennemførelse, ændringen til de
operationelle programmer til 
Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 194
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Handlingsplan for ikkeindustrielt fiskeri 

og kystfiskeri
1. Medlemsstaterne vedføjer en 
handlingsplan for ikkeindustrielt fiskeri 
og kystfiskeri til deres operationelle 
program. I overensstemmelse med målene 
i denne forordning og [FFP-
forordningen] indeholder denne 
handlingsplan en strategi for 
ikkeindustrielt fiskeris og kystfiskeris 
udvikling, konkurrencedygtighed og 
bæredygtighed.
2. Kommissionen godkender 
handlingsplanen omhandlet i stk. 1 med 
det operationelle program i henhold til 
artikel 21.

Or. fr
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Begrundelse

Ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri spiller en vigtig rolle for kystområdernes levedygtighed.
Derfor bør EHFF støtte dette fiskeris udvikling, konkurrencedygtighed og bæredygtighed.
Med dette ændringsforslag foreslås det, at den enkelte medlemsstat vedføjer en handlingsplan 
indeholdende de foranstaltninger, der er iværksat i denne forbindelse, til det operationelle 
program.

Ændringsforslag 195
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 196
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

- fremme økonomisk og handelsmæssig 
udbredelse og udnyttelse af forsknings- og 
innovationsresultater.

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør kunne inkludere de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien, herunder navnlig 
for så vidt angår forbedring af betingelserne for forskning, teknologisk udvikling og 
innovation.

Ændringsforslag 197
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) til integration af unge i 
fiskerierhvervet ved at støtte deres 
indførelse i kystfiskeri af mindre omfang 
samt til generationsskiftet takket være 
ordninger til at fremme 
virksomhedsoverdragelser

Or. fr

Ændringsforslag 198
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 a)
fremme integrationen af unge

1. For at sikre generationsskiftet i 
erhvervsfiskeriet, bevare og videregive den 
tekniske og empiriske viden om fiskeri og 
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fremme oprettelsen og bibeholdelsen af 
jobs i fiskerisektoren kan EHFF udbetale 
individuelle præmier til fiskere under 40 
år:
2. Støtte i henhold til stk. 1 gives til nye 
producenter, der går ind i sektoren, 
forudsat at:
de har tilstrækkelige erhvervsmæssige 
færdigheder og kompetencer
b) det er første gang, de starter en 
mikrovirksomhed eller lille virksomhed op 
som leder af en sådan virksomhed
c) forelægger en forretningsplan over 
udviklingen af deres fiskeriaktiviteter
d) 
3. Til at opnå passende erhvervsmæssige 
færdigheder kan fiskere, der går ind i 
sektoren, få støtte i henhold til artikel 31, 
stk. 1, litra a).

Or. fr

Ændringsforslag 199
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 a)
Fremme social inddragelse

1. For at fremme iværksætteri inden for 
fiskeriet kan EHFF støtte oprettelsen af 
fiskerivirksomheder af nye brugere. Dette 
har til formål at sikre generationsskiftet i 
erhvervsfiskeriet, bevare og videregive den 
tekniske og empiriske viden om fiskeri og 
fremme oprettelsen og bibeholdelsen af 
jobs i fiskerisektoren kan EHFF:
a) udbetale individuelle præmier til 
fiskere under 40 år, som kan godtgøre, at 
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de har arbejdet mindst fem år som fiskere 
eller har en tilsvarende 
erhvervsuddannelse, og som for første 
gang erhverver delvis eller fuld 
ejendomsret til et fiskerfartøj udstyret til 
havfiskeri, der har en længde overalt på 
under 12 m, og er på mellem 5 og 30 år.
Denne præmie må ikke overstige 15 % af 
omkostningerne til erhvervelsen af 
ejendomsretten eller overstige 50 000 
EUR.
b) yde teknisk, juridisk og økonomisk 
støtte til oprettelsen eller overdragelsen af 
virksomheder i forbindelse med projekter 
til udformning og bygning af 
fiskerfartøjer. Til at opnå passende 
erhvervsmæssige færdigheder kan fiskere, 
der går ind i sektoren, få støtte i henhold 
til artikel 29.
c) fremme sponsoraftaler mellem en 
fisker, der forlader branchen, og en ung 
fisker, der ønsker at overtage 
virksomheden. Sponsoraftalen omfatter 
videregivelsen af viden og redskaber i en 
periode på mellem tre til fem år.
2) Støtte i henhold til stk. 1 gives til nye 
fiskere, der går ind i sektoren, forudsat at:
a) de har tilstrækkelige erhvervsmæssige 
færdigheder og kompetencer
b) det er første gang, de starter en 
mikrovirksomhed eller lille virksomhed op 
som leder af en sådan virksomhed
c) de forelægger en forretningsplan over 
udviklingen af deres fiskeriaktiviteter
d) de er i besiddelse af de nødvendige 
fiskeritilladelser
3) Støtte i henhold til stk. 1, litra c) kan 
ikke gives i forbindelse med en direkte 
overdragelse af en familievirksomhed til 
et familiemedlem.

Or. fr
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Ændringsforslag 200
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For at lette jobskabelse kan EHFF støtte
opstart af virksomheder i fiskerisektoren 
og udvikling af supplerende aktiviteter 
relateret til fiskeri.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med EHFF er at yde strukturstøtte til fiskerisektoren og dermed styrke dens 
konkurrenceevne og bæredygtighed. Støtte til diversificering af fiskeriaktiviteterne i andre 
sektorer strider mod dette formål. Derimod bør der tilskyndes til virksomhedsopstart i 
fiskerisektoren og samtidig gives mulighed for at udvikle supplerende aktiviteter relateret til 
fiskeriet.

Ændringsforslag 201
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 202
Alain Cadec

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EHFF kan bidrage til at udbetale 
individuelle præmier til fiskere under 40 
år, der har mindst fem års 
erhvervserfaring som fiskere, eller som 
har en tilsvarende erhvervsuddannelse og 
for første gang bliver ejere eller medejere 
af et fartøj til ikkeindustrielt fiskeri og 
kystfiskeri.

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør støtte unges fiskeres adgang til at eje et fartøj for at bidrage til fiskeriets 
levedygtighed, ligesom det er muligt under den nuværende EFF.

Ændringsforslag 203
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Investeringer i fornyelse af flåden

EHFF kan bidrage til investeringer i nye 
eller brugte fiskerfartøjer til gengæld for 
ophugning af forældede fartøjer eller 
ombygning af disse til andre aktiviteter 
end fiskeri.
2) Støtte gives til ejere af fiskerfartøjer.
3) Støtten skal sikre et højere 
sikkerhedsniveau om bord, 
energieffektivitet og selektive 
fiskeredskaber. Den må ikke medføre en 
forøgelse af fiskerikapaciteten.
4) Kommissionen tillægges beføjelser til at
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 150 med 
henblik på at fastlægge kriterierne for, 
hvilke fartøjer der er forældede i henhold 
til stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Det har vist sig, at den europæiske fiskerflåde er ved at blive gammel (halvdelen af fartøjerne 
er mere end 25 år gamle). Dette medfører betydelige problemer, hvad angår sikkerheden om 
bord og respekten for havmiljøet. EHFF bør derfor støtte fornyelsen af flåden på visse strenge
betingelser ved at yde støtte til udskiftning af forældede fartøjer med moderne fartøjer. Disse 
investeringer må under ingen omstændigheder føre til en forøgelse af fiskekapaciteten.

Ændringsforslag 204
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Støtte til ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele inden for FFP
1. For at få fastlagt eller ændret 
ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 27 i 
[forordning om FFP] kan EHFF støtte:
a) udformning og udvikling af tekniske og 
administrative midler, som er nødvendige 
for oprettelsen eller funktionen af en 
ordning med omsættelige fiskekvoteandele
b) deltagelse af interessenter i udformning 
og udvikling af ordninger med 
omsættelige fiskekvoteandele
c) overvågning og evaluering af ordninger 
med omsættelige fiskekvoteandele
d) forvaltning af ordninger med 
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omsættelige fiskekvoteandele.
2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), b) og 
c), gives kun til offentlige myndigheder. 
Støtte i henhold til stk. 1, litra d), i denne 
artikel gives til offentlige myndigheder, 
juridiske eller fysiske personer eller 
anerkendte producentorganisationer, der 
deltager i kollektiv forvaltning af samlede 
omsættelige fiskekvoteandele i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i 
forordningen om fælles fiskeri.

Or. fr

Begrundelse

Forslagsstilleren er modstander af indførelsen af omsættelige fiskekvoteandele. Denne 
ordning vil gøre fiskerirettigheder til en handelsvare og bringe ikkeindustrielt fiskeri og 
kystfiskeri i fare. Denne ordning vil gøre fiskerirettigheder til en handelsvare og bringe 
ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri i fare.

Ændringsforslag 205
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 34 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele inden for FFP

Støtte til indførelse af systemer til 
forvaltning af erhvervsfiskeri

Or. fr

Ændringsforslag 206
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 34 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til ordninger med omsættelige 
fiskekvoteandele inden for FFP

Støtte til ordninger til fremme af 
fiskerimuligheder
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Or. es

Ændringsforslag 207
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at få fastlagt eller ændret ordninger 
med omsættelige fiskekvoteandele i 
henhold til artikel 27 i [forordning om 
FFP] kan EHFF støtte:

1. For at få fastlagt eller ændret systemer 
forvaltning af erhvervsfiskeri med henblik 
på at fremme en fornuftig og bæredygtig 
udnyttelse af ressourcerne kan EHFF 
støtte:

Or. fr

Ændringsforslag 208
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udformning og udvikling af tekniske og 
administrative midler, som er nødvendige 
for oprettelsen eller funktionen af en 
ordning med omsættelige fiskekvoteandele

a) udformning og udvikling af tekniske og 
administrative midler, som er nødvendige 
for oprettelsen eller funktionen af et system 
til forvaltning af erhvervsfiskeri

Or. fr

Ændringsforslag 209
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udformning og udvikling af tekniske og a) udformning og udvikling af tekniske og 
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administrative midler, som er nødvendige 
for oprettelsen eller funktionen af en 
ordning med omsættelige fiskekvoteandele

administrative midler, som er nødvendige 
for oprettelsen og funktionen af ordninger, 
som fremmer prioriteret adgang til 
fiskeressourcer for de mest bæredygtige 
operationer

Or. es

Ændringsforslag 210
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deltagelse af interessenter i udformning 
og udvikling af ordninger med 
omsættelige fiskekvoteandele

b) deltagelse af interessenter i udformning 
og udvikling af systemer til forvaltning af 
erhvervsfiskeri

Or. fr

Ændringsforslag 211
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvågning og evaluering af ordninger
med omsættelige fiskekvoteandele

c) overvågning og evaluering af disse
ordninger

Or. fr

Ændringsforslag 212
Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 34 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forvaltning af ordninger med 
omsættelige fiskekvoteandele.

d) forvaltning af disse ordninger.

Or. fr

Ændringsforslag 213
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), b) og 
c), gives kun til offentlige myndigheder. 
Støtte i henhold til stk. 1, litra d), i denne 
artikel gives til offentlige myndigheder, 
juridiske eller fysiske personer eller 
anerkendte producentorganisationer, der 
deltager i kollektiv forvaltning af samlede 
omsættelige fiskekvoteandele i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i 
forordningen om fælles fiskeri.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), b) og 
c), gives til offentlige myndigheder eller til 
fiskeriorganisationer, der er godkendt af 
medlemsstaten. Støtte i henhold til stk. 1, 
litra d), i denne artikel gives til offentlige 
myndigheder, juridiske eller fysiske 
personer eller anerkendte
fiskeriorganisationer, der deltager i 
kollektiv forvaltning.

Or. fr

Ændringsforslag 214
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1 gives kun til 
offentlige myndigheder.

2. Støtte i henhold til stk. gives til 
offentlige myndigheder, fysiske og 
juridiske personer, anerkendte 
fiskeriorganisationer og 
producentorganisationer, som deltager i 
iværksættelsen af 



PE494.851v02-00 66/90 AM\914639DA.doc

DA

bevaringsforanstaltninger som led i den 
fælles fiskeripolitik.

Or. fr

Ændringsforslag 215
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 a)
Offentlig støtte til endeligt ophør af 

fiskerivirksomhed
1. EHFF kan yde økonomisk støtte til 
endeligt ophør med fiskerfartøjers 
fiskeriaktiviteter, forudsat at det indgår i 
en flerårig plan som fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. … om den fælles 
fiskeripolitik. Som fiskerfartøjers endelige 
ophør med fiskerivirksomhed betragtes 
kun:
ophugning af fiskerfartøjer
b) genanvendelse af dem under en 
medlemsstats flag og registrering i 
Fællesskabet til andre formål end fiskeri
c) genanvendelse til at danne kunstige rev
Medlemsstaterne sørger for, at der i 
forbindelse med disse foranstaltninger 
gennemføres en vurdering af 
virkningerne på miljøet.
2. Den offentlige støtte til endeligt ophør 
af fiskeri betales til ejerne af 
fiskerfartøjerne på grundlag af fartøjets 
fiskerikapacitet og eventuelt de dermed 
forbundne fiskerilicenser.
3. Kommissionen fastsætter betingelserne 
for gennemførelsen af denne artikel i en 
gennemførelsesretsakt.

Or. fr
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Ændringsforslag 216
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 35 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35, litra b)
Offentlig støtte til midlertidigt ophør med 

fiskerivirksomhed
1. EHFF kan yde økonomisk støtte til 
midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter 
til fiskere og ejere af fiskerfartøjer,
forudsat at det indgår i en flerårig plan 
som fastsat i artikel 9 i forordning (EU) 
nr. … om den fælles fiskeripolitik.
2. Tilbagevendende sæsonbetinget ophør 
af fiskeriaktiviteter tages ikke i 
betragtning i forbindelse med 
godtgørelser eller betalinger i henhold til 
denne artikel.
3. Kommissionen fastsætter betingelserne 
for gennemførelsen af denne artikel i en 
gennemførelsesretsakt.

Or. fr

Ændringsforslag 217
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forvaltning, genopretning og 
overvågning af NATURA 2000-steder i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

d) processen med identifikation, 
udvælgelse og oprettelse samt forvaltning, 
genopretning og overvågning af NATURA 
2000-steder i overensstemmelse med 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 
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2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle i 
overensstemmelse med prioriterede 
aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF

og planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 
30. november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle i overensstemmelse med prioriterede 
aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF

Or. en

Ændringsforslag 218
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning, genopretning og 
overvågning af marine beskyttede områder 
med henblik på gennemførelse af de 
geografiske beskyttelsesforanstaltninger, 
der henvises til i artikel 13, stk. 4, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF

e) processen med identifikation, 
udvælgelse og oprettelse samt forvaltning, 
genopretning og overvågning af marine 
beskyttede områder med henblik på 
gennemførelse af de geografiske 
beskyttelsesforanstaltninger, der henvises 
til i artikel 13, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF

Or. en

Ændringsforslag 219
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EHFF fremmer forskning i 
fiskepraksis, redskaber, vurdering af 
bestandene og fiskeriets indvirkning på 
økosystemerne, der sigter mod at 
minimere eller undgå fiskeriets skadelige 
indvirkninger på de marine arter og 
habitater.
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Or. en

Ændringsforslag 220
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udskiftning eller modernisering af 
hoved- og hjælpemotorer for at reducere 
emissionen af forurenende stoffer og 
drivhusgasser og øge fartøjers 
energieffektivitet uden at øge deres 
kapacitet

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør støtte udskiftningen og moderniseringen af motorer. Disse investeringer må ikke 
føre til en forøgelse af fartøjernes kapacitet.

Ændringsforslag 221
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtten må ikke bidrage til udskiftning 
eller modernisering af hoved- eller
hjælpemotorer. Støtten må kun gives til 
ejere af fiskerfartøjer og ikke mere end én 
gang i løbet af programmeringsperioden til 
det samme fiskerfartøj.

2. Støtten må kun gives til ejere af 
fiskerfartøjer og ikke mere end én gang i 
løbet af programmeringsperioden til det 
samme fiskerfartøj.

Or. fr
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Begrundelse

EHFF bør støtte udskiftningen og moderniseringen af motorer. Disse investeringer må ikke 
føre til en forøgelse af fartøjernes kapacitet.

Ændringsforslag 222
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtten må ikke bidrage til udskiftning 
eller modernisering af hoved- eller 
hjælpemotorer. Støtten må kun gives til 
ejere af fiskerfartøjer og ikke mere end én 
gang i løbet af programmeringsperioden til 
det samme fiskerfartøj.

2. Støtten må ikke bidrage til udskiftning 
eller modernisering af hoved- eller 
hjælpemotorer, medmindre sikkerheden 
forbedres, sådan som det er tilfældet med 
hjælpefiskerfartøjer inden for 
skaldyrssektoren. Støtten må kun gives til 
ejere af fiskerfartøjer og ikke mere end én 
gang i løbet af programmeringsperioden til 
det samme fiskerfartøj.

Or. es

Ændringsforslag 223
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 40 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktkvalitet og anvendelse af 
uønskede fangster

Kvaliteten af havets produkter

Or. fr

Ændringsforslag 224
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at forbedre kvaliteten af
fiskefangsten kan EHFF støtte 
investeringer om bord til dette formål.

1. Med henblik på at forbedre kvaliteten af
fiskevarer kan EHFF støtte investeringer 
om bord til dette formål.

Or. fr

Ændringsforslag 225
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at støtte afsætningen af produkter 
med lav handelsværdi kan EHFF bidrage 
til oplysningskampagner om fiskevarer, 
som ikke er særlig kendte af forbrugerne.

Or. fr

Ændringsforslag 226
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at forbedre anvendelsen af 
uønskede fangster kan EHFF støtte 
investeringer om bord for bedst mulig at 
kunne anvende uønskede fangster af 
kommercielle bestande og valorisere 
underudnyttede dele af fiskefangsten på 
linje med artikel 15 i [forordning om den 
fælles fiskeripolitik] og artikel 8, litra b), i 
[forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter].

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 227
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til denne artikel gives 
ikke mere end én gang i løbet af 
programmeringsperioden til det samme 
fiskerfartøj eller den samme 
støttemodtager.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 228
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den støtte, der henvises til i stk. 1, gives 
kun til ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis 
fartøjer har udført fiskerivirksomhed i 
mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, 
der går forud for datoen for indgivelse af 
ansøgningen.

4. Den støtte, der henvises til i stk. 1, gives 
kun til ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis 
fartøjer har udført fiskerivirksomhed i 
mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, 
der går forud for datoen for indgivelse af 
ansøgningen, medmindre medlemsstaten 
har fastsat undtagelser for nye fiskere.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den støtte, der henvises til i stk. 2, kan 
gives til producent- eller 
erhvervsorganisationer i forbindelse med 
kollektive projekter.

Or. fr

Ændringsforslag 230
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 a)
Gensidige fonde i tilfælde af 
dyresygdomme, forurening, forurening 
fra diffuse kilder, miljøhændelser og 
ekstraordinære vejrforhold
2. Ved anvendelsen af denne artikel 
forstås ved:
"Gensidige fonde": et system godkendt af 
medlemsstaten i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning, som giver de 
fiskere, der er medlem af fondene, 
mulighed for at tegne forsikring og 
modtage godtgørelse i tilfælde af 
økonomiske tab som følge af et udbrud af 
dyresygdomme, forurening, forurening 
fra diffuse kilder, som er anerkendt af de 
offentlige myndigheder, miljøhændelser 
eller ekstraordinære vejrforhold.
b) "miljøhændelse": en specifik 
forekomst af forurening, forgiftning eller 
forringelse af miljøkvaliteten i forbindelse 
med en specifik hændelse og af begrænset 
geografisk omfang. Den dækker ikke 
generelle miljørisici, der ikke er forbundet 
med en specifik hændelse som f.eks. 
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klimaændringer.
d) "ekstraordinære vejrforhold": et 
vejrfænomen, som er til skade for 
udøvelsen af fiskerierhvervet, eller en 
naturkatastrofe som følge af et sådant 
vejrfænomen.
3. Kommissionen fastsætter betingelserne 
for gennemførelsen af denne artikel i en 
gennemførelsesretsakt.

Or. fr

Begrundelse

Det foreslås, at give fiskerisektoren mulighed for at deltage i oprettelsen af gensidige fonde 
på baggrund af forslaget til ELFUL-forordningen.

Ændringsforslag 231
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. EHFF kan støtte investeringer, der kan 
forbedre fiskerihavneinfrastruktur, 
landingssteder og fiskeauktionshaller.
Investeringerne vedrører særlig:

forbedring af landede produkters kvalitet 
og friskhed
b) forbedring af betingelserne for landing, 
forarbejdning, oplagring og auktioner
d) energieffektivitet
e) miljøbeskyttelse, navnlig indsamling, 
oplagring og behandling af affald og 



AM\914639DA.doc 75/90 PE494.851v02-00

DA

havaffald
f) forbedring af sikkerheden og 
arbejdsvilkårene
g) brændstof-, is-, vand- og elforsyning
h) udstyr til vedligeholdelse og reparation 
af fiskerfartøjer
bygning, modernisering og udvidelse af 
kajer med henblik på at forbedre 
sikkerheden under landing eller lastning
j) edb-forvaltning af fiskeri
k) netværkssamarbejde mellem 
fiskerihavne, landingssteder og 
fiskeauktionshaller.

Or. fr

Begrundelse

Forslagsstilleren foreslår at udvide EHFF's investeringer i havne for at tage højde for deres 
strategiske rolle for fiskeriets og kystområdernes konkurrenceevne og bæredygtighed.

Ændringsforslag 232
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42 a
Støtte til midlertidigt ophør med 

fiskeriaktiviteter
EHFF kan bidrage til finansieringen af 
støtte til midlertidigt ophør med 
fiskeriaktiviteter til fiskere og ejere af 
fiskerfartøjer i følgende tilfælde:
som led i en flerårig plan som defineret i 
artikel 9 i [FFP-forordningen]
b) som led i de hasteforanstaltninger, som 
Kommissionen vedtager i henhold til 
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artikel 13 i [FFP-forordningen]
c) i periodiske hvileperioder vedtaget i 
henhold til [FFP-forordningen]
d) som led i foranstaltningerne i artikel 39 
i forbindelse med udskiftning af motorer.
2) Tilbagevendende sæsonbetinget ophør 
af fiskeriaktiviteter tages ikke i 
betragtning i forbindelse med 
godtgørelser eller betalinger i henhold til 
denne artikel.
3) Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 150 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
fastlægger de nærmere betingelser for 
gennemførelsen af denne artikel.

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør støtte fiskere, der står over for midlertidigt ophør, særlig som led i 
hasteforanstaltninger eller i periodiske hvileperioder vedtaget i henhold til 
grundforordningen.

Ændringsforslag 233
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at fremme akvakulturformer med 
højt vækstpotentiale kan EHFF støtte 
investering i udvikling af offshore eller 
nonfood akvakultur.

1. For at fremme akvakulturformer med 
højt vækstpotentiale kan EHFF støtte 
investering i udvikling af offshore eller 
nonfood akvakultur. Hvad angår offshore 
akvakultur, er der tale om 
dyrkningsområder uden for de indre 
farvande, som er afgrænset fra de 
basislinjer, der er forbeholdt ekstensiv 
akvakultur, ikkeindustrielt fiskeri og 
skaldyrsfiskeri.

Or. es



AM\914639DA.doc 77/90 PE494.851v02-00

DA

Ændringsforslag 234
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identifikation og kortlægning af de bedst 
egnede områder til udvikling af akvakultur, 
i givet fald under hensyntagen til maritime 
fysiske planlægningsprocesser

a) identifikation og kortlægning af de bedst 
egnede områder til udvikling af akvakultur, 
i givet fald under hensyntagen til maritime 
fysiske planlægningsprocesser med 
henblik på at bevare områder til 
traditionel og ekstensiv dyrkning, 
herunder omgivende produktions- og 
beskyttelsesområder

Or. es

Ændringsforslag 235
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at fremme iværksætteri inden for 
akvakultur kan EHFF støtte oprettelsen af 
akvakulturvirksomheder af nye brugere.

1. For at fremme iværksætteri inden for 
akvakultur kan EHFF støtte oprettelsen af
små og mellemstore
akvakulturvirksomheder, navnlig inden for 
ekstensiv akvakultur.

Or. es

Ændringsforslag 236
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte forberedelse og 
gennemførelse af produktions- og 
markedsføringsplaner omhandlet i artikel 
32 i [forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter].

1. EHFF støtter forberedelse og 
gennemførelse af produktions- og 
markedsføringsplaner omhandlet i artikel 
32 i [forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter].

Or. fr

Begrundelse

Forberedelsen og gennemførelsen af produktions- og markedsføringsplaner er centrale 
foranstaltninger i den fælles markedsordning, som kræver EHFF's støtte.

Ændringsforslag 237
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – litra c – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 1 % i 2014 udgår

Or. fr

Begrundelse

Den degressive støtte og den vilkårlige udbetaling af støtte er utilstrækkelig i forhold til 
problemstillingerne omkring markedet og ressourcer. Der er derfor behov for at genoverveje 
støttemekanismerne i forbindelse med oplagring på baggrund af den fælles fiskeripolitiks mål 
og tidsplanen for deres gennemførelse, både for så vidt angår MSY eller reduktion af udsmid. 

Ændringsforslag 238
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Artikel 70 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 0,8 % i 2015 udgår

Or. fr

Begrundelse

Idem

Ændringsforslag 239
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

–0,6 % i 2016 udgår

Or. fr

Begrundelse

Idem

Ændringsforslag 240
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – litra c – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 0,4 % i 2017 udgår

Or. fr

Begrundelse

Idem
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Ændringsforslag 241
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – litra c – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 0,2 % i 2018. udgår

Or. fr

Begrundelse

Idem

Ændringsforslag 242
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2019 skal den i stk. 1 omhandlede 
støtte være udfaset.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Den degressive støtte og den vilkårlige udbetaling af støtte er utilstrækkelig i forhold til 
problemstillingerne omkring markedet og ressourcer. Der er derfor behov for at genoverveje 
støttemekanismerne i forbindelse med oplagring på baggrund af den fælles fiskeripolitiks mål 
og tidsplanen for deres gennemførelse, både for så vidt angår MSY eller reduktion af udsmid. 

Ændringsforslag 243
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedre betingelserne for at bringe a) forbedre betingelserne for at bringe 
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følgende i omsætning: følgende i omsætning, især i forbindelse 
med overgangen til MSY:

Or. fr

Ændringsforslag 244
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) arter, som der er overskud af, eller som 
er underudnyttede

udgår

Or. en

Ændringsforslag 245
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) produkter med uregelmæssigt afkast

Or. fr

Ændringsforslag 246
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) uønskede fangster, som er landet i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
[forordning om den fælles fiskeripolitik] 
og artikel 8, litra b), andet led, i 

udgår
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[forordning (EU) nr. om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter]

Or. fr

Ændringsforslag 247
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den støtte, der henvises til i stk. 1, gives
udelukkende gennem de finansielle 
instrumenter, der er omhandlet i afsnit IV i 
[forordning (EU) nr. […] om fælles 
bestemmelser].

2. Den støtte, der henvises til i stk. 1, kan 
især gives gennem de finansielle 
instrumenter, der er omhandlet i afsnit IV i 
[forordning (EU) nr. […] om fælles 
bestemmelser].

Or. fr

Ændringsforslag 248
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte den 
godtgørelsesordning, der blev indført ved 
Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 om
en ordning for godtgørelse af 
meromkostninger ved afsætning af visse 
fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, 
Madeira, De Kanariske Øer, Fransk 
Guyana og Réunion.

1. EHFF kan støtte en ordning for 
godtgørelse af meromkostninger i den 
yderste periferi i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, afsætning til 
eksport til fællesmarkedet eller det lokale 
marked, fiskeri- og akvakulturvarer.

Or. fr
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Ændringsforslag 249
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de 
områder, som der henvises til i stk. 1, en 
liste over, hvilke fiskevarer og 
akvakulturprodukter og hvilken mængde 
heraf der kan ydes godtgørelse for.

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de 
områder, som der henvises til i stk. 1, en 
liste over, produkter eller 
produktkategorier, for så vidt angår
fiskevarer og akvakulturprodukter, som 
kan modtage støtte, den maksimale
mængde heraf og godtgørelsens størrelse, 
inden for rammerne af den samlede 
bevillingsramme, som hver enkelt 
medlemsstat er tildelt.

Or. fr

Ændringsforslag 250
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de 
områder, som der henvises til i stk. 1, en 
liste over, hvilke fiskevarer og 
akvakulturprodukter og hvilken mængde 
heraf der kan ydes godtgørelse for.

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de 
områder, som der henvises til i stk. 1, og i 
partnerskab med de kompetente regionale 
myndigheder, en liste over, hvilke 
fiskevarer og akvakulturprodukter og 
hvilken mængde heraf der kan ydes 
godtgørelse for.

Or. pt

Ændringsforslag 251
Younous Omarjee

Forslag til forordning



PE494.851v02-00 84/90 AM\914639DA.doc

DA

Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de 
områder, som der henvises til i stk. 1, en 
liste over, hvilke fiskevarer og 
akvakulturprodukter og hvilken mængde 
heraf der kan ydes godtgørelse for.

2. Hver berørt medlemsstat opstiller, i 
samråd med de offentlige myndigheder, 
som vurderes at være kompetente, og de 
regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer, for de 
områder, som der henvises til i stk. 1, en 
liste over, hvilke fiskevarer og 
akvakulturprodukter og hvilken mængde 
heraf der kan ydes godtgørelse for.

Or. fr

Ændringsforslag 252
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Fra ulovligt, urapporteret eller 
ureguleret fiskeri.

Or. pt

Ændringsforslag 253
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 73 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 73 A
Operatører

1. Godtgørelsen betales til de operatører, 
som udøver fiskeri og akvakultur i de 
berørte områder.
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2. De berørte medlemsstater træffer de 
fornødne skridt til at sikre, at de 
operatører, der modtager godtgørelsen, 
bliver økonomisk levedygtige.

Or. pt

Ændringsforslag 254
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De berørte medlemsstater sender 
Kommissionen en godtgørelsesplan for 
hvert af de berørte områder, herunder listen 
og mængderne omhandlet i artikel 73, 
godtgørelsesniveauet omhandlet i artikel 
74 og den kompetente myndighed som 
fastlagt i artikel 108.

1. De berørte medlemsstater sender i 
partnerskab med de kompetente regionale 
myndigheder Kommissionen en 
godtgørelsesplan for hvert af de berørte
områder, herunder listen og mængderne 
omhandlet i artikel 73, 
godtgørelsesniveauet omhandlet i artikel 
74 og den kompetente myndighed som 
fastlagt i artikel 108.

Or. pt

Ændringsforslag 255
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 75 A
Graduering

Under hensyntagen til, at forholdene kan 
ændre sig, kan de pågældende 
medlemsstater i partnerskab med de 
kompetente regionale myndigheder 
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graduere listen og mængderne omhandlet 
i artikel 73, stk. 2, samt 
godtgørelsesniveauet jf. artikel 74.

Or. pt

Ændringsforslag 256
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 75a
"Særlige foranstaltninger for regioner i 

den yderste periferi"
I betragtning af de særlige kendetegn for 
fiskeri- og akvakulturaktiviteter i regioner 
i den yderste periferi og med hensyntagen 
til artikel 349 i TEUF samt det forhold, at 
disse regioners havområder og 
fiskerimiljøer er meget anderledes end på 
det europæiske kontinent, kan EHFF:
yde støtte til udskiftningen af hoved- eller 
hjælpemotorer i fiskerifartøjer til ejere af 
EU-fiskerfartøjer, hvis fartøjer har udført 
fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til 
havs i løbet af de to år, der går forud for 
datoen for indgivelse af ansøgningen
2. i henhold til artikel 38 i nærværende 
forordning støtte indkøb og 
vedligeholdelse af forankrede 
kystanordninger til fiskekoncentration, 
som forvaltes i fællesskab inden for 
rammerne af en flerårig plan
3.uanset artikel 41, stk. 4, i nærværende 
forordning støtte bygning af nye havne, 
nye landingssteder eller nye 
auktionshaller
4. yde støtte til etablering af unge fiskere, 
navnlig ved at støtte bygning af nye 
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fiskerfartøjer
5. støtte indkøb af sikkerhedsudstyr, 
navnlig obligatorisk udstyr
6. støtte foranstaltninger, som ikke er 
fastsat af EHFF, og som giver mulighed 
for at tage hensyn til de særlige kendetegn 
for regionerne i den yderste periferi, som 
fastsat i artikel 349 i TEUF.

Or. fr

Begrundelse

For at tage hensyn til de særlige kendetegn for og behov hos erhvervsfiskere i den yderste 
periferi samt for at gøre forordningen mere læsevenlig foreslås det, at foranstaltninger, som 
kun vedrører disse fiskere, eller som er omfattet af undtagelser, samles i en enkelt artikel.

Ændringsforslag 257
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Titel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT IV a – Foranstaltninger, der 
finansieres under delt forvaltning
Kapitel IV a – Foranstaltninger, 
vedrørende den integrerede maritime 
politik under delt forvaltning
Artikel 72 a: EHFF forudser 
mulighed for at:
1) styrke erhvervsfiskere deltagelse i 
gennemførelsen af den integrerede 
maritime politik.
Følgende foranstaltninger er 
støtteberettigede:
a) kortlægning af fiskeri- eller 
akvakulturområder
b) socioøkonomiske vurderinger af 
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fiskeri- og akvakulturaktiviteter
c) deltagelse i samarbejdsaktiviteter
d) forsøg med nye forvaltningsmetoder
2) støtte gennemførelsen af den 
maritime arealplanlægning og den 
integrerede forvaltning af 
kystområder, ved at tilskynde:
a) regionale eller lokale tiltag til 
etablering af netværk for aktørerne
b) pilotforsøg, navnlig 
foranstaltninger til at forebygge og 
bekæmpe forurening og beskytte 
søfartssikkerheden.

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter og gennemførelsen af den integrerede 
maritime politik knyttes tættere sammen. Det foreslås, at der tilføjes et kapitel om den 
integrerede maritime politik under integreret forvaltning, som ikke vedrører Kommissionens 
forslag til foranstaltninger under direkte forvaltning. Formålet er at øge aktørernes ejerskab 
til værktøjerne og forberede på et eventuelt direktiv om maritim arealplanlægning. Tilføjelsen 
af et kapitel om den integrerede maritime politik under delt forvaltning har til formål at styrke 
gennemførelsen af denne politik i de forskellige medlemsstater. Det er nødvendigt at skabe en 
mere konkret sammenhæng mellem de finansielle bevillinger til fiskeriet, akvakulturen og den 
integrerede maritime politik ved hjælp af styrkede synergier.

Ændringsforslag 258
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) teknisk bistand i medfør af artikel 51, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
FSR [.../...]

Or. fr
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Ændringsforslag 259
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at der er 
oprettet et forvaltnings- og kontrolsystem 
for det operationelle program, som sikrer 
en klar fordeling og adskillelse af 
funktioner mellem 
forvaltningsmyndigheden, betalingsorganet 
og godkendelsesorganet. Det påhviler 
medlemsstaterne at sørge for, at systemet 
fungerer effektivt i hele programperioden.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 260
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger følgende 
myndigheder for det operationelle 
program:

1. Medlemsstaterne udpeger, sammen med 
de regionale og lokale myndigheder og 
repræsentanter for fiskeri- og 
akvakultursektoren, følgende 
myndigheder for det nationale
operationelle program eller de regionale 
programmer:

Or. fr

Ændringsforslag 261
Ana Miranda

Forslag til forordning
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Artikel 107 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forvaltningsmyndighed, som enten 
kan være et offentligretligt eller et 
privatretligt organ på nationalt eller 
regionalt plan eller medlemsstaten selv, når 
den udfører denne opgave, og som er 
ansvarlig for forvaltningen af det 
pågældende program

a) en forvaltningsmyndighed, som enten 
kan være et offentligretligt eller et 
privatretligt organ på nationalt eller 
regionalt plan eller medlemsstaten eller 
regionen selv, når den udfører denne 
opgave, og som er ansvarlig for 
forvaltningen af det pågældende program

Or. es

Ændringsforslag 262
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr


