
PA\911407SV.doc PE494.699v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2011/0380(COD)

30.8.2012

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling

till fiskeriutskottet

över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om havs- och 
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 och 
Rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 
om en integrerad havspolitik.
(COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))

Föredragande: Rosa Estaràs Ferragut



PE494.699v01-00 2/51 PA\911407SV.doc

SV

PA_Legam



PA\911407SV.doc 3/51 PE494.699v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska kommissionens förslag

Inför den ekonomiska planeringen kommande period, föreslår kommissionen en ny europeisk 
havs- och fiskerifond, som ska förena de åtgärder som kan subventioneras i fiskeripolitiken, å 
ena sidan, och finansieringen av den nya integrerade havspolitiken, å andra sidan. Genom 
sammanslagningen av dessa politikområden i ett enda finansieringsinstrument, avser 
kommissionen förenkla och minska den administrativa bördan, samt stärka den nya 
integrerade havspolitiken inför framtiden. 

EHFF ersätter fem förordningar: Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska 
fiskerifonden, förordning (EG) nr 861/2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för 
genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete, bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1290/2005 om garantifonden som rör fiskeri- och vattenbruksprodukter 
och förordning (EG) nr 791/2007 om införande av ett kompensationssystem för de extra 
kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från de yttersta 
randområdena Azorerna, Madeira, Kanarieöarna samt Franska Guyana och Réunion.

Finansieringsramen för den nya fonden skulle vara 6 500 miljoner euro, vilket ungefär 
motsvarar utgifterna för innevarande programperiod. Av detta belopp skulle 5 520 miljoner 
euro avsättas huvudsakligen för delad förvaltning av den gemensamma fiskeripolitiken mellan 
medlemsstaterna och kommissionen och 1 047 miljoner euro skulle avsättas till 
kommissionens direkta förvaltning av den integrerade havspolitiken och åtgärder i syfte att 
främja tillämpningen av båda politikområdena.

Inom tillämpningsområdet fiskeri, uppfyller fonden målen i förslaget till ändring av 
grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, i vilket man bland annat avser 
främja användningen av mer miljövänliga fiskemetoder i syfte att minska utkastet och införa 
maximalt hållbart uttag.  Likaså innehåller den frivilliga åtgärder som planeras i förslaget till 
gemensam marknadsordning av fiskprodukter.

Kommissionen utesluter möjligheten att bevilja stöd till tillfällig eller definitiv uppläggning 
eftersom den anser att kapacitetsanpassningen i framtiden kan genomföras genom ett nytt 
system med överföring av rättigheter.

Kommissionen främjar, å andra sidan, stödet till hantverksmässigt fiske och strävar efter att 
främja innovationsprojekt inom fiskeri och vattenbruk, en mer miljömässigt hållbar 
utveckling genom tekniker som i större utsträckning respekterar resurserna och kampen mot 
klimatförändringarna. 

Den EHFF betonar särskilt utvecklingen av sysselsättningen i kustområdena, bland annat 
genom åtgärder som innebär en diversifiering mot andra havsnäringar än fisket.

Förslaget om en ny fond avser likaså stärka den sociala hållbarheten genom att för första 
gången erkänna den roll som fiskarens maka/make ofta utför i familjefiskeföretag, i många 
fall utan rättsligt erkännande.  
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Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar de åtgärder som planeras av kommissionen för den ekonomiska 
och sociala utvecklingen av de europeiska kustområdena och delar till stor del målen i 
förslaget. Föredraganden anser att kommissionens insatser för att förbättra levnadsstandarden 
för befolkningen i dessa områden är positiva. 

Dock gör kommissionens inställning att den ekonomiska bördan minskar globalt på 
fiskerinäringen, som fortfarande är en livsnödvändig sektor i många områden, till förmån för 
en större diversifiering mot andra havsnäringar och likaså till förmån för den nya integrerade 
havspolitiken.

De mål för fonden som planeras i förslaget borde definieras på nytt för att förstärka den 
viktiga socioekonomiska roll som fiskenäringen spelar och för att erkänna den uppgift som 
omvandlings- och saluföringssektorerna har när det gäller att skapa av arbetstillfällen. 

Föredraganden stödjer inrättandet av ett system med överlåtbara kvoter, under förutsättning 
att vissa flottor begränsas, men motsätter sig avskaffandet av stöd till tillfällig eller definitiv 
uppläggning. Dessa åtgärder har bidragit till kapacitetsanpassning inom fisket och har hjälpt 
till att minska kostnaden för kritiska situationer, som finansiering av fiskeavtal. Dessa stöd 
borde bevaras, oavsett om kommissionens förslag att införa ett förvaltningssystem grundat på 
överlåtbara fiskenyttjanderätter avvisas eller inte, eftersom detta system skulle behöva tid för 
anpassning innan det kan ha en effektiv verkan på fiskekapaciteten i EU. Kommissionens 
förslag förutser likaså få socioekonomiska åtgärder som komplettering för fiskarna, förutom 
de åtgärder som syftar på långsiktig utbildning och utarbetande av affärsplaner för att lämna 
verksamheten, därför borde de kompletteras med stöd för att kompensera fiskare som lämnar 
yrket efter det att fartygen upphör med verksamheten, såsom förtidspensioner och stöd med 
schablonbelopp. 

Fiskenäringen, liksom övriga ekonomiska sektorer, måste också bidra i kampen mot 
klimatförändringarna. Av den orsaken rättfärdigas inte avskaffandet av stöden för att förbättra 
energieffektiviteten hos motorerna, vars modernisering också är viktig för att säkerställa 
fartygens säkerhet.

Å andra sidan saknar förslaget förbättringsåtgärder vid generationsskiften, vilket till viss del 
motsäger de insatser som syftar till att stärka utvecklingen av Europas kustområden.

Fiskenäringen har drabbats av traumatiska situationer förr på grund av exceptionella 
omständigheter, som naturkatastrofer och stora miljöföroreningar, utan att EU har specifika 
åtgärder för att ta itu med denna typ av händelser.  Föredraganden anser att man bör ta tillvara 
den nya reformen av den gemensamma fiskepolitiken för att ta itu med detta problem, och 
därför föreslås ett särskilt stöd i syfte att lindra extraordinära händelser. 

Förslaget till betänkande inför en ny definition av "aktörer inom fångstsektorn", vilket gör att 
man i vissa fall kan klargöra omfattningen av de mottagare som avses i kommissionens 
förslag och, bland annat, utöka nämnda mottagare till alla som arbetar i fångstsektorn, 
inkluderat fiskare som inte använder fartyg. Så är fallet med de åtgärder som förutses för att 
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förbättra säkerheten och hygienen på arbetet, som i kommissionens förslag är begränsade till 
fiskare ”ombord”. 

Föredraganden inför likaså en ändring i definitionen av hantverksmässigt fiske eftersom 
definitionen inte endast bör grundas på fartygets längd, som kommissionen föreslår. Nämnda 
definition skulle i reformen få särskild betydelse om systemet med överlåtbara fiskerättigheter 
godkändes, från vilket just det hantverksmässiga fisket bör vara uteslutet för att undvika 
koncentration av fiskeresurser hos stora fartyg, med den socioekonomiska skada som detta 
skulle innebära i många kustregioner.

Förslaget till betänkande ändrar likaså kommissionens text när det gäller att nämna måtten för 
utkast och maximalt hållbart uttag, genom att ta avstånd från de mål som kommissionen har 
satt upp för båda områdena inom förslaget till grundförordning om gemensam fiskepolitik.

När det gäller åtgärder för stabilisering av marknaden som kan subventioneras, innehåller 
förslaget till betänkande den europeiska sektorns angelägenhet, som tar avstånd från 
avskaffande av stöd till den privata magasineringen 2019 och omedelbart avskaffande av 
kompensationsstöd till tonfisknäringen.

Inom området vattenbruk är kommissionens förslag alltför restriktivt eftersom det begränsar 
fondens stöd när det gäller innovation, till små och medelstora företag samt mikroföretag. I 
många fall är det endast de stora företagen som har förmågan att genomföra nödvändiga 
investeringar och med tanke på att innovation är ett av de syften som eftersträvas i förslaget, 
är begränsningarna som föreslås av kommissionen motsägelsefulla. Föredraganden anser att 
denna sektor är en framtidssektor och att den måste förstärkas, genom att undvika att hinder 
införs i det nya finansieringsinstrumentet. 

Å andra sidan fördjupar sig inte kommissionen tillräckligt i förbättringen av sådan verksamhet 
som har samband med utvinningsverksamheten, varför projektet innehåller en rad ändringar i 
syfte att öka stödåtgärderna för beredning och saluföring, sektorer som inte bör uteslutas från 
tillämpningsområdet för strategier för lokal utveckling. 

Sammantaget håller föredraganden med om de nya inriktningarna som har införts av 
kommissionen, men föreslår justeringar som ofta går i linje med de mål som har satts upp av 
kommissionen. Föredraganden är för att återinförande de delar i den gamla europeiska 
fiskerifonden som borde vara gällande under nästa period av den ekonomiska planeringen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är av yttersta vikt för den 
gemensamma fiskeripolitiken att vissa 
förhandsvillkor uppfylls, bland annat vad 
avser inlämnande av den fleråriga 
nationella strategiska planen för 
vattenbruket, bevisad administrativ 
kapacitet att uppfylla datakraven för 
fiskeriförvaltningen och genomförandet 
av ett unionssystem för kontroll, 
inspektion och tillsyn,

utgår

Or. es

Motivering

Kommissionen borde på förhand studera villkoren bättre för att företrädesvis behålla endast 
de som avser förbättringen av fondens effektivitet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) För att hälso- och säkerhetsbehov 
ombord ska kunna lösas bör EHFF stödja 
investeringar i detta syfte,

Or. es

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) Målet för den gemensamma 
fiskeripolitiken är att säkerställa ett hållbart 
utnyttjande av fiskbestånden. 
Överkapacitet har konstaterats vara en 
huvudorsak till överfiske. Det är därför av 
yttersta vikt att unionens fiskeflotta 
anpassas till mängden tillgängliga resurser 
och för att uppnå detta mål är det 
nödvändigt att bevara de offentliga stöden 
till tillfällig eller permanent uppläggning 
eller skrotning. EHFF kommer därför att 
stödja inrättande och förvaltning av system 
för överlåtelsebara fiskenyttjanderätter som 
syftar till att minska överkapaciteten och 
förbättra de berörda aktörernas ekonomiska 
resultat och lönsamhet,

Or. es

Motivering

Stöden till tillfälliga och definitiva uppläggningar har fungerat för att minska den europeiska 
flottans kapacitet. Detta stöd fungerar dessutom för att lindra den socioekonomiska effekten i 
situationer som är kritiska för sektorn, och därför skulle det inte vara lämpligt att ta bort det. 
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Det finns en erkänd investeringsrisk 
förknippad med vattenbruksverksamhet, 
och EHFF bör bidra till företagssäkerheten 
genom att ge möjlighet till 
beståndsförsäkring och på så sätt säkra 
producenternas inkomster vid onormala
produktionsförluster främst till följd av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden, plötsliga förändringar i 
vattenkvaliteten, sjukdomar eller 
parasitangrepp och förstörda 
produktionsanläggningar,

(54) Det finns en erkänd investeringsrisk 
förknippad med vattenbruksverksamhet, 
och EHFF bör bidra till företagssäkerheten 
genom att ge möjlighet till 
beståndsförsäkring och på så sätt säkra 
producenternas inkomster vid onormala 
produktionsförluster främst till följd av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden, plötsliga förändringar i 
vattenkvaliteten, sjukdomar eller 
parasitangrepp, kostnader till följd av 
insamling och avlägsnande av döda djur i 
anläggningen och förstörda 
produktionsanläggningar,

Or. es

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

anpassningsåtgärd med avseende på den 
nya politiken om minskade utkast, bör 
EHFF också ge stöd för beredning av 
oönskade fångster,

Or. es

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 69a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69a) De specifika åtgärderna som
tillämpas på de yttersta randområdena 
har visat sig vara mycket användbara för 
att kompensera de nackdelar som beror 
på avlägsen belägenhet eller ökaraktär. 
Inför den ekonomiska planeringen 
kommande period, bör man på djupet 
studera införandet av liknande åtgärder 
för de öområden i EU som på grund av 
sina egenskaper har likheter med 
regionerna i vilka dessa 
jordbrukspolitiska åtgärder har visat sig 
vara effektiva.

Or. es

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Mot bakgrund av hur viktigt det är att 
bevara de marina biologiska resurserna och 
att skydda fiskbestånden mot i synnerhet 
otillåtet fiske och i enlighet med de 
slutsatser som dras i grönboken om 
reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken bör inget stöd från EHFF 

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

beviljas de aktörer som inte iakttar den 
gemensamma fiskeripolitikens regler, som 
allvarligt äventyrar de berörda beståndens 
hållbarhet och därmed utgör ett allvarligt 
hot mot utnyttjandet av de levande marina 
biologiska resurserna på nivåer som ligger 
nära maximalt hållbart uttag, och som 
deltar i IUU-fiske. Unionsmedel får under 
inget skede från det att en insats väljs ut till 
det att den genomförs användas på ett 
sådant sätt att allmänhetens förtroende för 
åtgärderna för att bevara de marina 
biologiska resurserna undermineras,

Or. es

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) fiskeberoendeområde: ett område med 
havs- eller sjöstrand, med dammar eller 
med en flodmynning och som har en 
betydande sysselsättningsnivå inom fiske 
eller vattenbruk och som utpekats som ett 

(5) fiskeberoendeområde: ett område med 
havs-, flod- eller sjöstrand, med dammar 
eller med en flodmynning och som har en 
betydande sysselsättningsnivå inom fiske 
eller vattenbruk och som utpekats som ett 
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sådant av medlemsstaten. sådant av medlemsstaten.

Or. es

Motivering

Den definition som föreslås av kommissionen ignorerar vattenbruksverksamheten på 
kontinenten som genomförs längs med floderna, såsom odling av laxforell.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den integrerade havspolitiken: en 
unionspolitik med vilken syftet är att 
främja ett samordnat och koherent
beslutsfattande i syfte att så mycket som 
möjligt främja hållbar utveckling, 
ekonomisk tillväxt och social 
sammanhållning för medlemsstaterna, i 
synnerhet när det gäller kustområdena, 
öarna och de yttersta randområdena i 
unionen, samt när det gäller 
havsnäringarna, genom konsekvent 
havspolitik och relevant internationellt 
samarbete.

7) Den integrerade havspolitiken: en 
unionspolitik med vilken syftet är att 
fastställa och tillämpa ett samordnat, 
koherent, öppet och hållbart
beslutsfattande vad beträffar haven, 
kustområdena, öområdena och de yttersta 
randområdena samt havsnäringarna.

Or. es

Motivering

Definitionen är konsekvent med den som har fastställts till följd av kommissionens 
kommunikation av den 10 oktober 2007 om den integrerade havspolitiken för EU.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

bedrivs av fiskefartyg med en total längd 
på under 15 meter eller vars tid till sjöss är 
under 24 timmar.

Or. es

Motivering

Småskaligheten definieras inte bara av fartygets tekniska egenskaper, såsom dess längd. För 
att definiera denna verksamhet måste man ta hänsyn till andra faktorer såsom tiden till sjöss.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) aktör i fångstsektorn: fysisk eller 
juridisk person som exploaterar, äger 
eller arbetar som egenföretagare eller på 
ett företag, som ägnar sig åt verksamhet 
förenad med vilken som helst av faserna i 
produktionskedjan av produkter från 
fångstsektorn.

Or. es

Motivering

Det är lämpligt att införa en definition som omfattar hela fångstsektorn, för att klargöra 
räckvidden av de stöd som avses i den nya förordningen, som i många fall borde gynna 
samtliga aktörer, inkluderat tonfiskfångsten och medhjälpare i fiskeriverksamheten (personer 
som arbetar med nät eller förpackning etc.) 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbart och konkurrenskraftigt fiske 
och vattenbruk.

(a) Konkurrenskraftigt fiske och 
vattenbruk, inkluderat arbeten som 
innebär beredning och saluföring, liksom 
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ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet.

Or. es

Motivering

Föredraganden anser att det är nödvändigt att förstärka den socioekonomiska delen i den nya 
fonden, eftersom man inte ska glömma att fisket är en mycket viktig verksamhet för välståndet 
i många kustområden i EU.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Diversifiering av fiskeverksamhet,
inkluderat diversifiering mot andra 
sektorer i havsnäringen.

Or. es

Motivering

Föredraganden föreslår att man delar upp den prioritet som har föreslagits av kommissionen 
i två delar. Å andra sidan anser föredraganden att diversifieringen inte nödvändigtvis 
behöver genomföras utanför fiskesektorn. Fiskeriverksamheten kan erbjuda arbetstillfällen 
som inte man inte bör bortse från systematiskt.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Tillväxt av havsnäringen, inkluderat 
klimatförändringarna.

Or. es
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Motivering

Föredraganden föreslår att man delar upp prioritet b) som har föreslagits av kommissionen i 
två delar.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Förhandsvillkor

De förhandsvillkor som avses i bilaga III 
till denna förordning ska gälla för EHFF.

Or. es

Motivering

Kommissionen borde på förhand studera villkoren bättre för att företrädesvis behålla endast 
de som avser förbättringen av fondens effektivitet.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Denna text i kommissionens förslag leder till rättsosäkerhet.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) fastställandet av vilka andra former av 
överträdelser som innebär en allvarlig 
risk för de berörda beståndens hållbarhet 
enligt punkt 1 c.

utgår

Or. es

Motivering

Denna text i kommissionens förslag leder till rättsosäkerhet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 13 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Stöden till åtgärder för att ta fiskefartyg ur bruk är nödvändiga för att fortsätta med 
omstruktureringen av den europeiska flottan liksom en bättre anpassning av fiskekapaciteten 
efter de tillgängliga resurserna. Revisionsrätten rekommenderar, i sin rapport om driften av 
EFF, att effektiviteten hos dessa stöd ska förbättras, men i inget fall nämns att de ska 
avskaffas.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet.

utgår

Or. es

Motivering

De europeiska stöden till upphörande av fiskeriverksamheten har bidragit till att lösa kritiska 
situationer genom att samtidigt minimera den sociala kostnaden som dessa medför.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De medel som avsätts för de yttre 
randområdena enligt avdelning V kapitel V
får inte överskrida följande belopp per år:

5. De medel som avsätts för de yttre 
randområdena enligt avdelning V kapitel V 
får inte överskrida följande belopp per år:

– 4 300 000 euro för Azorerna och 
Madeira.

– 8 300 000 euro för Azorerna och 
Madeira.

– 5 800 000 euro för Kanarieöarna. – 11 600 000 euro för Kanarieöarna.
– 4 900 000 euro för Franska Guyana och 
Réunion.

– 9 800 000 euro för Franska Guyana och 
Réunion.

Or. es

Motivering

De yttre randområdena i EU lider påtagligt av den ekonomiska krisen, med 
arbetslöshetssiffror som är högre än genomsnittet i EU. Föredraganden föreslår att anslagen 
till dessa områden ska fördubblas, för att kompensera de höga kostnader som uppstår till 
följd av deras avlägsna belägenhet eller ökaraktär. Totalt föreslås en ökning med 15 miljoner 
euro, som skulle tas från det anslag som är avsett till direkta förvaltningsåtgärder för EHFF, 
vilket skulle säkerställa budgetneutraliteten.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Budgetresurser för direktförvaltningen Budgetresurser för direktförvaltningen

Ett belopp på 1 047 000 000 euro från 
EHFF ska avsättas för 
direktförvaltningsåtgärder enligt avdelning 
VI kapitlen I och II. I det beloppet ska ingå 
tekniskt stöd enligt artikel 91.

Ett belopp på 1 032 000 000 euro från 
EHFF ska avsättas för 
direktförvaltningsåtgärder enligt avdelning 
VI kapitlen I och II. I det beloppet ska ingå 
tekniskt stöd enligt artikel 91.

Or. es

Motivering

Kommissionen borde kortfattat motivera utgifterna för de direkta förvaltningsåtgärderna 
eftersom beloppet i förslaget utgör ett mycket högt procenttal (16 procent) av budgeten för 
EHFF. Föredraganden anser att en minimal del av det anslag som kommissionen förbehåller 
sig, på endast 15 miljoner euro, skulle kunna omdirigeras mot de budgetposter som är 
avsedda för de yttre randområdena i EU, som lider svårare av den rådande ekonomiska 
krisen än övriga EU.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Vägledande principer för det operativa 

programmet
I samband med att medlemsstaterna 
utarbetar sina operativa program ska de 
ta hänsyn till följande vägledande 
principer:
(a) Programmet ska innehålla en lämplig 
kombination av åtgärder i förhållande till 
var och en av unionens prioriteringar, 
varvid åtgärderna ska bygga på 
förhandsutvärderingen och en analys av 
starka och svaga sidor, möjligheter och 
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hot (nedan kallad SWOT-analysen).
(b) Programmet ska innehålla en lämplig 
strategi för innovation och för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar.
(c) Programmet ska innehålla lämpliga 
åtgärder för att förenkla och underlätta 
programmets genomförande.
(d) I tillämpliga fall, ska de åtgärder som 
vidtas i enlighet med unionens 
prioriteringar för EHFF enligt artikel 6.3 
och 6.5 i denna förordning vara förenliga 
med den nationella fleråriga strategiska 
planen för vattenbruket enligt artikel 43 i 
[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken].

Or. es

Motivering

Denna artikel tillför inget eftersom den endast återger sådant som redan finns i andra delar 
av förordningen.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjande av en social dialog på 
nationell, regional och lokal nivå, i vilken 
yrkesfiskarna och andra berörda aktörer 
ingår.

(c) främjande av en social dialog på 
nationell, regional och lokal nivå, i vilken 
aktörer i fångstsektorn och andra berörda 
aktörer ingår.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringen är att bland stödmottagarna inkludera fiskare som arbetar med 
tonfiskfångst och andra grupper i fångstsektorn, som personer som arbetar med nät och 
förpackning, vars verksamhet inte omfattas av definitionen av yrkesfiskare.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det stöd som avses i punkt får också 
beviljas egenföretagande yrkesfiskares 
make/maka eller livspartner som erkänns i 
nationell lagstiftning, som inte är anställda 
eller delägare och som i enlighet med 
villkoren i nationell lagstiftning 
regelmässigt deltar i den egenföretagande 
yrkesfiskarens verksamhet eller är 
medhjälpare.

2. Det stöd som avses i punkt får också 
beviljas make/maka eller livspartner till 
egenföretagande aktörer i fångstsektorn,
som erkänns i nationell lagstiftning, som 
inte är anställda eller delägare och som i 
enlighet med villkoren i nationell 
lagstiftning regelmässigt deltar i den 
egenföretagande yrkesfiskarens 
verksamhet eller är medhjälpare.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringen är att bland stödmottagarna inkludera fiskare som arbetar med 
tonfiskfångst och andra grupper i fångstsektorn, som personer som arbetar med nät och 
förpackning, vars verksamhet inte omfattas av definitionen av yrkesfiskare.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) nyetablering av företag utanför fiskets 
ram,

(a) nyetablering av företag även utanför 
fiskets ram,

Or. es

Motivering

Man förstår inte varför diversifieringen och skapandet av arbetstillfällen nödvändigtvis måste 
ske utanför fiskets ram. Fiskeriverksamheten kan också bidra till att uppfylla dessa mål.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Diversifieringen och skapandet av arbetstillfällen borde fokusera på alla europeiska 
fiskefartyg utan åtskillnad, framförallt i den rådande situationen som präglas av allvarlig 
ekonomisk kris.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) unga företagares köp av fartyg.

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inte någon åtgärd för att främja generationsskiften inom 
fiskerisektorn. Dock är det nödvändigt att främja nya arbetstillfällen för ungdomar.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
yrkesfiskare som

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
aktörer inom fångstsektorn som
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Or. es

Motivering

Diversifieringen och skapandet av nya arbetstillfällen bör fokusera på hela fiskerinäringen. 
Den terminologi som används i förslaget är inte tillräckligt tydlig.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Det ekonomiska stödet enligt punkt 1 a 
får inte överskrida 50 % av den budget som 
anges i affärsplanen för insatsen ifråga och
får inte uppgå till mer än 50 000 euro per 
insats.

6. Det ekonomiska stödet enligt punkt 1 a 
får inte överskrida 50 % av den budget som 
anges i affärsplanen för insatsen ifråga.

Or. es

Motivering

Maxbeloppet 50 000 euro är godtyckligt och kan leda till att investeringsmöjligheter går 
förlorade.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hälsa och säkerhet ombord Hälsa och säkerhet på arbetet

Or. es

Motivering

De stöd som planeras bör gynna samtliga fiskare, inkluderat fiskare som inte använder 
fartyg, fiskare som arbetar med tonfiskfångst och medhjälpare i fiskeriverksamheten.



PA\911407SV.doc 25/51 PE494.699v01-00

SV

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att förbättra yrkesfiskarnas
arbetsförhållanden ombord får EHFF 
bevilja stöd för investeringar ombord eller 
i individuell utrustning, på villkor att 
investeringarna går utöver 
standardkraven i nationell lagstiftning 
eller unionens lagstiftning.

1. För att förbättra arbetsförhållandena för 
aktörerna i fångstsektorn, får EHFF 
bevilja stöd för investeringar eller i 
individuell utrustning, i syfte att förbättra 
säkerheten, arbetsförhållandena, 
hygienen, produktkvaliteten, 
energieffektiviteten och selektiviteten, på 
villkor att detta inte ökar fiskekapaciteten.

Or. es

Motivering

De stöd som planeras bör gynna samtliga fiskare, inkluderat fiskare som inte använder 
fartyg, fiskare som arbetar med tonfiskfångst och medhjälpare i fiskeriverksamheten. Likaså 
är det nödvändigt att precisera vilka områden som kan täckas av investeringarna för att 
förbättra arbetsmiljön.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet ska beviljas yrkesfiskare eller
fiskefartygsägare.

2. Stödet ska beviljas aktörerna i 
fångstsektorn och fiskefartygsägare eller 
innehavare av andra fisketekniker.

Or. es

Motivering

Stöden för att förbättra arbetsmiljön borde gynna alla aktörer i fångstsektorn, inkluderat 
fiskare som inte använder fartyg, fiskare som arbetar med tonfiskfångst och medhjälpare i 
fiskeriverksamheten, såsom ägare av fiskefartyg eller andra fisketekniker.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid investeringar ombord får stöd inte 
beviljas mer än en gång per fiskefartyg 
och programperiod. Vid investeringar i 
individuell utrustning får stöd inte 
beviljas mer än en gång per 
stödmottagare och programperiod.

utgår

Or. es

Motivering

Dessa nya begränsningar som kommissionen föreslår vad gäller frekvensen av stöd för att 
förbättra arbetsmiljön hindrar omfattningen av de mål som eftersträvas i denna artikel. 
Föredraganden motsätter sig dessa begränsningar eftersom det inte går att veta på förhand 
hur många investeringar som behövs.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 150 vad gäller 
definitionen av stödberättigande insatser 
enligt punkt 1.

4. De stödberättigande åtgärderna ska 
inkluderas i det operativa programmet 
och i urvalskriterierna. 

Or. es

Motivering

Det bör inte ankomma på kommissionen att genom delegerade akter anta de stödberättigande 
åtgärderna.
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) definitiv uppläggning av fiskefartyg.

Or. es

Motivering

Stöden till definitiv uppläggning har tidigare bidragit till att omstrukturera sektorn och i 
framtiden kommer det att vara nödvändigt att skapa nya justeringar av den europeiska 
fiskekapaciteten för att bevara resurserna.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Stöd till fiskefartygsägare och 
yrkesfiskare för tillfälligt upphörande av 
fiskeriverksamheten. 

Or. es

Motivering

Stöden till tillfälligt upphörande är nödvändiga för att minska den sociala kostnaden för de 
drastiska minskningarna av fiskekapaciteten.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den definitiva uppläggningen av 
fiskefartyget får endast ske genom 
skrotning eller omställning av detsamma, 
under en medlemsstats flagg och 
registrering i gemenskapen för 
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verksamhet som inte har samband med 
fisket.

Or. es

Motivering

Stöden för de definitiva uppläggningarna har bidragit till att omstrukturera sektorn genom att 
minska den sociala kostnaden för de drastiska minskningarna av fiskekapaciteten i syfte att 
förbättra bevarandet av resurserna. Därför är det nödvändigt att bevara denna typ av stöd 
oberoende av om ett system införs med överlåtbara fiskerättigheter.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den definitiva uppläggningen av 
fiskefartyget kommer att innebära 
definitiv indragning av fiskekapaciteten 
för fartyget i fråga och, i förekommande 
fall, av fisketillståndet.

Or. es

Motivering

Stöden till definitiv uppläggning har tidigare bidragit till att omstrukturera sektorn och i 
framtiden kommer det att vara nödvändigt att skapa nya justeringar av den europeiska 
fiskekapaciteten, därför borde dessa stöd bevaras.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Tillfälligt upphörande av 
fiskeriverksamheten får ske inom ramen 
för en teknisk åtgärd som antas i enlighet 
med artikel 8 d och e i förordningen om 
den gemensamma fiskeripolitiken.
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Or. es

Motivering

Stöden för de definitiva och tillfälliga uppläggningarna har bidragit till att omstrukturera 
sektorn genom att minska den sociala kostnaden för bevarandeåtgärderna av fiskeresurserna.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Definitiv uppläggning av fiskefartyg 
får endast antas inom ramen för en 
bevarandeåtgärd som avses i artikel 7 c i 
förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Or. es

Motivering

De definitiva och tillfälliga uppläggningarna har bidragit till att omstrukturera sektorn 
genom att minska den sociala kostnaden för bevarandeåtgärderna av fiskeresurserna.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Stöd för tillämpning av 

förvaltningsåtgärder av fiskekapaciteten
1. I syfte att säkerställa en effektiv 
tillämpning av förvaltningen av den 
fiskekapacitet som avses i artikel 34 i 
förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken får EHFF bevilja stöd till
(a) definitiv uppläggning av fiskefartyg
(b) tillfälligt upphörande av 
fiskeriverksamheten, till ägare av 
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fiskefartyg och yrkesfiskare, om det är 
nödvändigt för att uppnå de uppsatta 
målen för definitiv uppläggning.
2. Stöden som avses i punkt 1 ska 
genomföras genom avvecklingsplaner 
som ska godkännas av 
förvaltningsmyndigheten vid EHFF.

Or. es

Motivering

Förvaltningen av fiskekapaciteten kräver fasta åtgärder med strukturellt stöd för att 
säkerställa dess effektivitet i alla slags fiskevatten och regioner. Stöden för uppläggning bör 
finnas kvar, oavsett om ett system med överlåtbara fiskerättigheter införs i EU, eftersom dess 
inverkan på minskningen av kapaciteten inte skulle märkas på en gång och hur som helst inte 
skulle omfatta alla slags flottor. Dessutom är det nödvändigt att bevara stöden för 
uppläggningarna för att ta itu med kritiska situationer, såsom avtalsbrott med tredjeländer.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 35b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35b
Stöd till yrkesfiskare som berörs av 

åtgärderna vid definitiv uppläggning av 
fiskefartyg

I syfte att lindra situationen för 
yrkesfiskare som förlorar sitt arbete på 
grund av definitiv uppläggning av 
fiskefartyget där de utövar sin 
verksamhet, får EHFF bevilja 
socioekonomiska kompensationer till
(a) förtida utträde ur fiskesektorn, 
inkluderat förtidspensionering.
(b) ej förnybar kompensation till 
yrkesfiskare som har arbetat ombord på 
ett fiskefartyg åtminstone tolv månader. 
Denna ersättning skall återbetalas 
tidsproportionellt om stödmottagarna 
återgår till yrket inom mindre än ett år 
efter det att de erhållit stödet.
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Or. es

Motivering

Åtgärder för socioekonomiskt stöd bör fastställas för att lindra situationen för de fiskare som 
berörs av definitivt upphörande av verksamheten. Föredraganden delar inte kommissionens 
argument för att avskaffa dessa stöd. Ett avskaffande av stöden skulle innebära en mycket hög 
social kostnad.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att minska fiskets inverkan på 
havsmiljön, undanröja utkasten och 
förenkla övergången till ett hållbart 
utnyttjande av levande marina biologiska 
resurser som kan återställa och bevara 
populationer av skördade arter över de 
nivåer som ger ett maximalt hållbart uttag
får EHFF bevilja stöd för investeringar i 
utrustning som

1. För att minska fiskets inverkan på 
havsmiljön, minska utkasten och förenkla 
övergången till ett hållbart utnyttjande av 
levande marina biologiska resurser som 
kan återställa och bevara populationer av 
skördade arter till nivåer som ligger nära 
maximalt hållbart uttag får EHFF bevilja 
stöd för investeringar i utrustning som

Or. es

Motivering

Den gemensamma fiskeripolitiken bör ha realistiska mål vad gäller bevarande av 
fiskeresurserna.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd får inte beviljas mer än en gång 
per unionsfiskefartyg, utrustningstyp och 
programperiod.

utgår

Or. es
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Motivering

Denna begränsning, som föreslås av kommissionen, skulle hindra ett positivt resultat av de 
åtgärder som är avsedda att begränsa fiskets påverkan på havsmiljön. Det skulle kunna vara 
nödvändigt med flera investeringar i ett och samma fartyg, varför man inte förstår denna nya 
begränsning som kommissionen föreslår i denna förordning.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd får endast beviljas för redskap och 
annan utrustning enligt punkt 1 som 
bevisligen har bättre storleksselektivitet 
eller mindre inverkan på icke-målarter än 
de standardredskap och annan utrustning 
som tillåts enligt unionslagstiftningen 
eller enligt medlemsstaternas relevanta 
nationella lagstiftning avseende 
regionalisering enligt [förordningen om 
den gemensamma fiskeripolitiken].

3. Stöd får endast beviljas för redskap och 
annan utrustning enligt punkt 1 som 
begränsar de fysiska och biologiska 
effekterna av fiskeriverksamheten.

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag begränsar stödets omfattning alltför mycket.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) fiskarorganisationer, som erkänts av 
medlemsstaten.

(c) Aktörer inom fångstsektorn som 
innehar de tekniker som ska ersättas och 
som har bedrivit fiskeverksamhet 
åtminstone sextio dagar under de två 
föregående åren vid ansökningsdatumet.

Or. es
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Motivering

Det är nödvändigt att stödet omfattar alla yrkesmän inom fångstsektorn.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Stöd avsett att lindra exceptionella 

händelser
I syfte att lindra den ekonomiska 
situationen till följd av en exceptionell 
händelse som hindrar normal drift av 
fiskeriverksamheten, får EHFF bevilja 
stöd för tillfälligt upphörande av 
fiskeriverksamheten, till yrkesfiskare och 
ägare av fiskefartyg. Omständigheter som 
härrör från åtgärder för bevarande av 
fiskeresurser ska inte anses vara 
exceptionella händelser.

Or. es

Motivering

Utanför åtgärderna för bevarande av fiskeresurserna, bör EHFF förfoga över ett instrument i 
syfte att hantera extraordinära omständigheter, såsom naturkatastrofer eller stora 
föroreningar i havsmiljön, för att tillfälligt lindra situationen för fiskare och ägare av 
fiskefartyg.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att minska utkasten och bifångsterna 
och förenkla övergången till ett hållbart 
utnyttjande av levande marina biologiska 
resurser som kan återställa och bevara 
populationer av skördade arter över de 

1. För att minska utkasten och bifångsterna 
och förenkla övergången till ett hållbart 
utnyttjande av levande marina biologiska 
resurser som kan återställa och bevara 
populationer av skördade arter nära 
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nivåer som ger ett maximalt hållbart uttag 
får EHFF bevilja stöd för projekt vars syfte 
är att utveckla och införa ny teknisk och 
organisatorisk kunskap som minskar 
fiskets inverkan på miljön och som ger ett 
mer hållbart utnyttjande av de marina 
biologiska resurserna.

nivåerna för ett maximalt hållbart uttag får 
EHFF bevilja stöd för projekt vilkas syfte 
är att utveckla och införa ny teknisk och 
organisatorisk kunskap som minskar 
fiskets inverkan på miljön och som ger ett 
mer hållbart utnyttjande av de marina 
biologiska resurserna.

Or. es

Motivering

De mål som fastställs måste vara realistiska.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet får inte användas för att ersätta 
eller modernisera huvud- eller 
hjälpmotorer. Stöd får endast beviljas 
ägare av fiskefartyg och bara en gång 
under en och samma programperiod för 
ett fiskefartyg.

2. Stödet får endast beviljas ägare av 
fiskefartyg.

Or. es

Motivering

De restriktioner som kommissionen föreslår skulle kunna begränsa räckvidden för de mål som 
eftersträvas i samband med kampen mot klimatförändringarna. Stöden till motorer behövs för 
att förbättra energieffektiviteten. Det är inte på något sätt motiverat att avskaffa dem. I 
gengäld slår ändringsförslaget vakt om möjligheten att i nödvändiga fall genomföra flera 
investeringar under en och samma programperiod.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt denna artikel får inte 
beviljas mer än en gång per fiskefartyg 

utgår
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eller stödmottagare och programperiod.

Or. es

Motivering

De restriktioner som kommissionen föreslår skulle kunna begränsa räckvidden för de 
eftersträvade målen. Man bör lämna utrymme för möjligheten att i nödvändiga fall 
genomföra flera investeringar under en enda programperiod.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 41 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fiskehamnar, landningsplatser och 
skyddshamnar

Fiskehamnar, landningsplatser och 
skyddshamnar samt auktionshallar

Or. es

Motivering

Regelverket bör lämna utrymme för möjligheten att förbättra auktionshallarnas infrastruktur, 
eftersom den är föråldrad.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att förbättra kvaliteten på de 
produkter som landas, sörja för ett 
effektivare energiutnyttjande, bidra till 
miljöskyddet och förbättra säkerheten och 
arbetsförhållandena får EHFF bevilja stöd 
för investeringar vars syfte är att förbättra 
infrastrukturerna i hamnar och på 
landningsplatser, inbegripet investeringar i 
anläggningar för insamling av avfall och 
skräp från havet.

1. För att förbättra kvaliteten på de 
produkter som landas, sörja för ett 
effektivare energiutnyttjande, bidra till 
miljöskyddet och förbättra säkerheten och 
arbetsförhållandena samt optimera 
bränsle-, vatten-, is- och elförsörjningen, 
optimera lagringen och 
auktionsförsäljningen av fiskeprodukter 
och införa en IT-stödd förvaltning av 
fisket får EHFF bevilja stöd för 
investeringar vilkas syfte är att förbättra 
infrastrukturerna i hamnar och på 
landningsplatser, inbegripet investeringar i 
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anläggningar för insamling av avfall och 
skräp från havet.

Or. es

Motivering

Målen för stöden till infrastrukturförbättring bör breddas. Regelverket bör lämna utrymme 
för möjligheten att förbättra auktionshallarnas infrastruktur, eftersom den är föråldrad.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödet får inte användas för byggnation 
av nya hamnar, nya landningsplatser eller 
nya auktionshallar.

4. Stödet får inte användas för byggnation 
av nya hamnar eller nya landningsplatser.

Or. es

Motivering

Stöd till anläggning av nya auktionshallar bör inte uteslutas, eftersom föråldrade hallar 
måste ersättas.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) att diversifiera vattenbruksföretagens 
inkomster genom att man utvecklar 
kompletterande verksamheter utanför 
vattenbrukets ram.

(c) att diversifiera vattenbruksföretagens 
inkomster genom att man utvecklar 
kompletterande verksamheter utanför den 
huvudsakliga vattenbruksverksamhetens
ram.

Or. es
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Motivering

En företagsinriktad lösning för vattenbruksföretagen består i att diversifiera de 
kompletterande verksamheterna, vilka saknar koppling till huvudverksamheten, inom miljö-
eller turismområdet.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 c får endast beviljas 
vattenbruksföretag på villkor att den
kompletterande verksamheten utanför 
vattenbrukets ram har en koppling till 
själva vattenbruket, som sportfisketurism, 
vattenbruksrelaterade miljöåtgärder och 
utbildningsverksamhet med inriktning på 
vattenbruk.

2. Stöd enligt punkt 1 c får endast beviljas 
vattenbruksföretag för kompletterande 
verksamhet utanför själva vattenbrukets 
ram, som sportfisketurism, 
vattenbruksrelaterade miljöåtgärder och 
utbildningsverksamhet med inriktning på 
vattenbruk.

Or. es

Motivering

En företagsinriktad lösning för vattenbruksföretagen består i att diversifiera de 
kompletterande verksamheterna, vilka saknar koppling till huvudverksamheten, inom miljö-
eller turismområdet.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Främjande av lika möjligheter, i 
synnerhet vad gäller jämställdhet mellan 
kvinnor och män och integration av 
personer med funktionshinder.

Or. es
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Motivering

Föredraganden föreslår en breddning av rådgivningsåtgärderna för att främja lika 
möjligheter inom vattenbrukssektorn.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) En förbättring av 
arbetsförhållandena, inbegripet 
möjligheten att förena arbetsliv med 
familjeliv.

Or. es

Motivering

En förbättring av arbetsförhållandena bör inbegripas bland rådgivningsåtgärderna för 
vattenbruksföretag.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 a ska endast beviljas 
offentligrättsliga organ som har valts ut för 
att inrätta rådgivningstjänsterna. Stöd 
enligt punkt 1 b ska endast beviljas små 
och medelstora vattenbruk och 
producentorganisationer inom 
vattenbruket.

3. Stöd enligt punkt 1 a ska endast beviljas 
offentligrättsliga organ som har valts ut för 
att inrätta rådgivningstjänsterna. Stöd 
enligt punkt 1 b ska endast beviljas små 
och medelstora vattenbruk och 
producentorganisationer eller 
producentförbund.

Or. es

Motivering

Föredraganden föreslår att även producentförbund ska beviljas stöd för tillhandahållande av 
rådgivningstjänster av tekniskt, vetenskapligt, juridiskt eller ekonomiskt slag.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a får inte beviljas 
stora vattenbruksföretag.

utgår

Or. es

Motivering

Man måste beakta den roll som de stora företagen kan spela i fråga om innovationer. De 
stora företagen är de enda som har kapacitet att utföra ett relevant arbete på området. Den 
begränsning som kommissionen föreslår kan därför inte motiveras.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) olika former av extensivt vattenbruk, 
inbegripet bevarande och förbättring av 
miljön, den biologiska mångfalden och 
förvaltningen av landskapet och 
traditionella inslag i vattenbruksområden.

(c) olika former av vattenbruk, som syftar 
till bevarande och förbättring av miljön, 
den biologiska mångfalden och 
förvaltningen av landskapet och 
traditionella inslag i vattenbruksområden.

Or. es

Motivering

Det finns inget som säger att extensivt vattenbruk måste vara mer miljövänligt än andra slags 
vattenbruk.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Bildandet av grupper för 
djurhälsoskydd inom vattenbrukssektorn 
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och dessas verksamhet.

Or. es

Motivering

Grupper för djurhälsoskydd fungerar mycket effektivt inom djuruppfödningen på land. 
Föredraganden föreslår att man ska främja det arbete som dessa grupper utför inom 
vattenbrukssektorn, som är ensam bland animalieproduktionssektorerna om att inte erhålla 
gemenskapsstöd.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Utgifter för insamling och 
destruktion av döda djur inom odlingen 
på grund av naturliga orsaker, olycksfall 
inom anläggningarna, övergivande och 
nedläggning av det egna företaget av 
djurhälsoskäl, efter administrativt 
förhandsgodkännande.

Or. es

Motivering

Företagens utgifter för insamling och destruktion av döda djur är mycket höga. 
Föredraganden föreslår att de ska inbegripas bland de åtgärder som omfattas av 
EHFF-stödda försäkringar.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) garantera betydande representation för 
fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

(b) garantera majoritetsrepresentation för 
fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

Or. es
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Motivering

Ordet ”betydande” framstår som vagt när det handlar om graden av representation för dem 
som är yrkesverksamma inom fiske och vattenbruk i de så kallade lokala aktionsgrupperna 
för fiske.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja diversifiering och skapande av 
arbetstillfällen i fiskeberoende områden, 
särskilt inom andra sektorer inom 
havsnäringen.

(b) Stödja diversifiering och skapande av 
arbetstillfällen i fiskeberoende områden, 
inbegripet inom andra sektorer inom 
havsnäringen.

Or. es

Motivering

Diversifieringen av den ekonomiska verksamheten måste inte nödvändigtvis äga rum just 
inom andra sektorer inom havsnäringen. Fiskerisektorn skulle kunna erbjuda möjligheter som 
det vore dumt att förbise.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet får omfatta åtgärder som anges i 
detta avsnitt kapitlen I och II, förutsatt att 
det finns en tydlig och logisk grund för 
förvaltning på lokal nivå. När stöd beviljas 
för insatser som svarar mot dessa åtgärder 
ska de relevanta villkor och de 
bidragsskalor per insats som föreskrivs i 
detta avsnitt kapitlen I, II och III tillämpas.

2. Stödet får omfatta åtgärder som anges i 
detta avsnitt kapitlen I, II och IV, förutsatt 
att det finns en tydlig och logisk grund för 
förvaltning på lokal nivå. När stöd beviljas 
för insatser som svarar mot dessa åtgärder 
ska de relevanta villkor och de 
bidragsskalor per insats som föreskrivs i 
detta avsnitt kapitlen I, II och IV tillämpas.

Or. es
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Motivering

Vid genomförandet av lokala utvecklingsstrategier är det lämpligt att lägga till saluföring och 
beredning på grund av den stora betydelse som dessa aspekter har för tillkomsten av 
arbetstillfällen.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det årliga finansiella stödet överstiger 
inte 3 % av det genomsnittliga årsvärdet av 
den saluförda produktionen vid första 
försäljning för producentorganisationens 
medlemmar under perioden 2009–2011. 
Om medlemmar i en producentorganisation 
inte hade någon saluförd produktion under 
2009–2011 ska det genomsnittliga värdet 
av den saluförda produktionen under de tre 
första åren av dessa medlemmars 
produktion beaktas i enlighet med följande:

(c) Det årliga finansiella stödet överstiger 
inte 2 % av det genomsnittliga årsvärdet av 
den saluförda produktionen vid första 
försäljning för producentorganisationens 
medlemmar under perioden 2009–2011. 
Om medlemmar i en producentorganisation 
inte hade någon saluförd produktion under 
2009–2011 ska det genomsnittliga värdet 
av den saluförda produktionen under de tre 
första åren av dessa medlemmars 
produktion beaktas i enlighet med följande:

– 1 % under 2014,
– 0,8 % under 2015,
– 0,6 % under 2016,
– 0,4 % under 2017,
– 0,2 % under 2018.

Or. es

Motivering

Enligt kommissionens förslag utgör lagringsstöden de enda stabiliseringsåtgärder för 
marknaderna som ska bibehållas under nästa programperiod. Det är nödvändigt att behålla 
detta instrument för att hantera marknadens svängningar.
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det stöd som avses i punkt 1 ska ha 
utfasats senast 2019.

utgår

Or. es

Motivering

Enligt kommissionens förslag utgör lagringsstöden de enda stabiliseringsåtgärder för 
marknaderna som ska bibehållas under nästa programperiod. Det är nödvändigt att behålla 
detta instrument för att hantera marknadens svängningar.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 70a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70a
Kompensation till tonfiskproducenterna

1. EHFF får bevilja stöd för 
kompensation till 
producentorganisationer när ett prisfall 
beträffande importen av tonfisk till 
konservindustrin hotar 
gemenskapsproducenternas inkomstnivå.
2. Stödet ska beviljas om de villkor som 
anges i förordning nr (..) om fastställande 
av en gemensam organisation av 
marknaden för fiskeriprodukter och 
vattenkultur uppfylls.

Or. es

Motivering

Föredraganden förespråkar ett bibehållande av den kompensation som tonfiskproducenterna 
för närvarande erhåller för att kompensera det totala och bestående upphävandet av 
rättigheterna avseende den gemensamma tulltaxan för hel tonfisk från tredjeländer som är 
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avsedd för beredningsindustrin. Genom avskaffandet av denna kompensation skulle 
nackdelarna för gemenskapsproduktionen framträda tydligt.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) saluföring av fiskeriprodukter direkt av 
de småskaliga yrkesfiskarna själva,

(iii) saluföring av fiskeriprodukter direkt av 
de småskaliga yrkesfiskarna själva samt av 
dem som fiskar till fots,

Or. es

Motivering

Skaldjursfiskare bör inte uteslutas från det främjande stödet.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) kommunikationskampanjer,

Or. es

Motivering

Genomförandet av kommunikationskampanjer skulle bidra till en bättre saluföring av fiskeri-
och vattenbruksprodukter. Föredraganden föreslår därför att kommunikationskampanjer ska 
inbegripas bland de stödberättigande åtgärderna.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) anordnande av och deltagande i 
mässor och kommersiella evenemang 
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inom sektorn,

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag bör kompletteras med åtgärder som föredraganden anser är 
nödvändiga för att förbättra saluföringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) innovation inom företagen,

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag bör kompletteras med åtgärder som föredraganden anser är 
nödvändiga för att förbättra saluföringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) utbildning, särskilt inom området 
innovation,

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag bör kompletteras med åtgärder som föredraganden anser är 
nödvändiga för att förbättra saluföringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fe) sökande efter nya marknader,

Or. es

Motivering

Se ovanstående motivering.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1 – led ff (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ff) stöd till utsläppandet på marknaden 
och främjandet av närproducerade och 
säsongsbundna produkter.

Or. es

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Investeringar för en förbättring av 
företagens konkurrenskraft och 
ekonomiska bärkraft.

Or. es

Motivering

Beredningssektorn är mycket viktig för att garantera ekonomisk hållbarhet inom 
fiskerisektorn och för att arbetstillfällen ska bevaras och skapas. Kommissionens förslag 
måste förbättras genom en breddning av insatsområdet för EHFF-stöden.
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Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Investeringar för en förbättring av 
villkoren avseende arbetsförhållanden, 
hygien, folkhälsa och kvalitet.

Or. es

Motivering

Beredningssektorn är mycket viktig för att garantera ekonomisk hållbarhet inom 
fiskerisektorn och för att arbetstillfällen ska bevaras och skapas. Kommissionens förslag 
måste förbättras genom en breddning av insatsområdet för EHFF-stöden.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Investeringar för ökad 
produktionskapacitet när 
marknadsutsikterna är goda.

Or. es

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dd) Investeringar i innovation och 
forskning inom sektorns företag och 
organisationer.



PE494.699v01-00 48/51 PA\911407SV.doc

SV

Or. es

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led de (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(de) Investeringar i utbildning av 
innovationsarbetarna.

Or. es

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led df (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(df) Investeringar i sociala åtgärder för 
arbetstagarna.

Or. es

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led dg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dg) Investeringar i åtgärder för att 
främja dialogen och samarbetet mellan de 
berörda parterna.

Or. es
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Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som komplement till de allmänna 
reglerna i artikel 72 i [förordning (EU) 
nr [...] om gemensamma bestämmelser] 
och efter kommissionens beslut om 
godkännande av det operativa programmet 
ska ett inledande 
förhandsfinansieringsbelopp för hela 
programperioden betalas ut av 
kommissionen. Beloppet ska utgöra 4 % av 
bidraget från unionens budget till det 
berörda operativa programmet. Det får 
delas upp i två delbetalningar beroende på 
budgetsituationen.

1. Som komplement till de allmänna 
reglerna i artikel 72 i [förordning (EU) 
nr [...] om gemensamma bestämmelser] 
och efter kommissionens beslut om 
godkännande av det operativa programmet 
ska ett inledande 
förhandsfinansieringsbelopp för hela 
programperioden betalas ut av 
kommissionen. Beloppet ska utgöra 7 % av 
bidraget från unionens budget till det 
berörda operativa programmet. Det får 
delas upp i två delbetalningar beroende på 
budgetsituationen.

Or. es

Motivering

Under en finanskris som den rådande bör man inte sänka nivån på gemenskapens 
förhandsfinansiering av det operativa programmet.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artikel 55.7 i 
[förordning (EU) nr [...] om gemensamma 
bestämmelser] ska utgifter som blir 
stödberättigande på grund av en ändring av 
programmet enligt artikel 22.2 vara 
stödberättigande först från och med den 
1 januari det år som följer på begäran om 
ändring.

3. Genom undantag från artikel 55.7 i 
[förordning (EU) nr [...] om gemensamma 
bestämmelser] ska utgifter som blir 
stödberättigande på grund av en ändring av 
programmet enligt artikel 22.2 vara 
stödberättigande först från och med 
tidpunkten för begäran om ändring.

Or. es
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Motivering

När en förvaltningsmyndighet begär en ändring av programmet är syftet oftast att rätta till en 
insats efter nya omständigheter eller anpassa den till desamma. Därför bör tillämpningen 
börja gälla från tidpunkten för att ändringen begärts såsom i fallet med EFF.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utöva bemyndigandet 
att anta delegerade akter under fullt 
iakttagande av proportionalitetsprincipen 
och med beaktande av risken för att 
bristande efterlevnad av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler på respektive 
områden utgör ett allvarligt hot mot ett 
sådant hållbart utnyttjande av levande 
marina biologiska resurser som kan 
återställa och bevara populationer av 
skördade arter över de nivåer som leder till
ett maximalt hållbart utnyttjande, mot 
hållbara villkor för de berörda bestånden 
eller mot bevarandet av havsmiljön.

Kommissionen ska utöva bemyndigandet 
att anta delegerade akter under fullt 
iakttagande av proportionalitetsprincipen 
och med beaktande av risken för att 
bristande efterlevnad av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler på respektive 
områden utgör ett allvarligt hot mot ett 
sådant hållbart utnyttjande av levande 
marina biologiska resurser som kan 
återställa och bevara populationer av 
skördade arter nära nivåerna för ett 
maximalt hållbart utnyttjande, mot hållbara 
villkor för de berörda bestånden eller mot 
bevarandet av havsmiljön.

Or. es

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna förhandsvillkor utgår

Or. es

Motivering

Kommissionen bör studera förhandsvillkoren bättre för att helst bara behålla dem som avser 
en förbättring av fondens effektivitet.
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