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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 4
Betragtning 5

(5) Den del af den fælles fiskeripolitik, der 
vedrører bæredygtig udvikling, har været 
integreret i strukturfondsbestemmelserne 
siden 1993. Den bør videreføres ved hjælp af 
Den Europæiske Fiskerifond inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling.

(5) Den del af den fælles fiskeripolitik, der 
vedrører bæredygtig udvikling, har været 
integreret i strukturfondsbestemmelserne 
siden 1993. Den bør videreføres ved hjælp af 
Den Europæiske Fiskerifond inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling og bør 
hvile på den tanke, at havet er 
fiskersamfunds territoriale fordel, og at 
diversificering i kystsamfund derfor bør 
være et supplement og ikke et alternativ til 
fiskeri.

Or. en

Begrundelse

Havet er fiskersamfunds territoriale fordel. Tanken om, at fiskeri er et døende erhverv, må 
forkastes. Fiskeri kan være fuldstændig bæredygtigt. Ændringsforslagsstilleren går ind for 
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diversificering i kystsamfund - en diversificeret økonomi kan kun være en positiv ting - men 
diversificering bør være et supplement og ikke et alternativ til fiskeri.

Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 5
Betragtning 10

(10) EF's indsats bør komplementere 
medlemsstaternes indsats eller søge at støtte 
den, og partnerskabet bør styrkes for at sikre 
en betydelig værditilvækst. Dette vedrører 
de regionale og lokale myndigheder og 
andre myndigheder, herunder dem, som er 
ansvarlige for miljøet og for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer samt andre organer. 
Alle partnere bør inddrages i forberedelsen, 
overvågningen og evalueringen af bistanden.

(10) EF's indsats bør komplementere 
medlemsstaternes indsats eller søge at støtte 
den, og partnerskabet bør styrkes for at sikre 
en betydelig værditilvækst. Dette vedrører 
de regionale og lokale myndigheder og 
andre myndigheder, herunder dem, som er 
ansvarlige for miljøet og for at fremme ikke-
forskelsbehandling, herunder ligestilling 
mellem mænd og kvinder, arbejdsmarkedets 
parter og økonomiske 
interesseorganisationer samt andre organer. 
Alle partnere bør inddrages i forberedelsen, 
overvågningen og evalueringen af bistanden.

Or. en

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 6
Artikel 1

Ved denne forordning oprettes der en 
europæisk fiskerifond (i det følgende 
benævnt "fonden"), og der fastsættes 
rammebestemmelser for EF-støtte til 
bæredygtig udvikling af fiskerisektoren og 
kystfiskeriområderne.

Ved denne forordning oprettes der en 
europæisk fiskerifond (i det følgende 
benævnt "fonden"), og der fastsættes 
rammebestemmelser for EF-støtte til 
bæredygtig udvikling af fiskerisektoren, 
akvakultursektoren og 
kystfiskeriområderne.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagsstilleren foreslår, at EF-støtten også omfatter akvakultursektoren, som har 
stor betydning for en vellykket forvaltning af vandmiljøer.
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Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 7
Artikel 3, litra b og c

(b) "fisker" person, der udøver sit 
hovederhverv, jf. medlemsstatens regler 
herfor, om bord på et operationelt 
fiskerfartøj

(b) "fisker" person, der udøver et erhverv, jf. 
medlemsstatens regler herfor, om bord på et 
operationelt fiskerfartøj

(c) "erhvervsaktive i fiskerisektoren" 
personer, der udøver deres hovederhverv i 
fiskerisektoren, jf. artikel 1

(c) "erhvervsaktive i fiskerisektoren" 
personer, der udøver et erhverv i 
fiskerisektoren, jf. artikel 1

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke udelukkende ydes støtte til personer, hvis hovederhverv er fiskeri. Der er masser 
af SMV'er, der bliver nødt til at have andre erhverv ud over fiskeri.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 8
Artikel 4, litra f a (nyt)

(fa) at fremme akvakultur og 
indlandsfiskeri.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagsstilleren foreslår, at EF-støtten også omfatter akvakultursektoren, som har 
stor betydning for en vellykket forvaltning af vandmiljøer.

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 9
Artikel 6, stk. 2 og 3

2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger 
for, at der er sammenhæng mellem fondens 
bistand og EF's aktiviteter, politikker og 
prioriteter.

2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger 
i overensstemmelse med deres 
institutionelle struktur for, at der er 
sammenhæng mellem fondens bistand og 
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EF's aktiviteter, politikker og prioriteter.
3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
operationer, der finansieres af fonden, er i 
overensstemmelse med traktaten og de 
retsakter, der vedtages i henhold til den, og 
med EF's politikker og aktioner, især når det 
gælder konkurrencereglerne og reglerne om 
indgåelse af offentlige aftaler og beskyttelse 
og forbedring af miljøet.

3. Medlemsstaterne sørger i 
overensstemmelse med deres institutionelle 
struktur for, at de operationer, der 
finansieres af fonden, er i overensstemmelse 
med traktaten og de retsakter, der vedtages i 
henhold til den, og med EF's politikker og 
aktioner, især når det gælder 
konkurrencereglerne og reglerne om 
indgåelse af offentlige aftaler og beskyttelse 
og forbedring af miljøet.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til det forhold, at beføjelserne for så vidt angår 
fiskeripolitikken i visse medlemsstater med føderal eller regionaliseret struktur er 
decentraliserede og ikke udelukkende (f.eks. i Det Forenede Kongerige) eller slet ikke (f.eks. i 
Belgien) ligger hos centralregeringen.

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 10
Artikel 8, stk. 2

2. Medlemsstaterne udpeger de mest 
repræsentative partnere på nationalt, 
regionalt og lokalt plan inden for de 
økonomiske og sociale kredse eller andre 
kredse (i det følgende benævnt "partnere"). 
Medlemsstaterne sørger for generelt og 
effektivt at inddrage alle relevante organer i 
overensstemmelse med nationale regler og 
fremgangsmåder under hensyn til behovet 
for at fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og bæredygtig udvikling ved 
integrering af krav om miljøbeskyttelse og 
miljøforbedring. 

2. Medlemsstaterne udpeger i 
overensstemmelse med deres institutionelle 
struktur de mest repræsentative partnere på 
nationalt, regionalt og lokalt plan inden for 
de økonomiske og sociale kredse eller andre 
kredse (i det følgende benævnt "partnere"). 
Medlemsstaterne sørger i overensstemmelse 
med deres institutionelle struktur for 
generelt og effektivt at inddrage alle 
relevante organer i overensstemmelse med 
nationale regler og fremgangsmåder under 
hensyn til behovet for at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder og bæredygtig 
udvikling ved integrering af krav om 
miljøbeskyttelse og miljøforbedring. 

Or. en
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Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til det forhold, at beføjelserne for så vidt angår 
fiskeripolitikken i visse medlemsstater med føderal eller regionaliseret struktur er 
decentraliserede og ikke udelukkende (f.eks. i Det Forenede Kongerige) eller slet ikke (f.eks. i 
Belgien) ligger hos centralregeringen.

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 11
Artikel 9, stk. 1

1. Medlemsstaterne bærer ansvaret for at 
gennemføre de operationelle programmer. 
Dette ansvar udøves på det rette territoriale 
niveau i overensstemmelse med de 
forvaltnings- og kontrolkrav, der er fastsat i 
denne forordning.

1. Medlemsstaterne bærer i 
overensstemmelse med deres institutionelle 
struktur ansvaret for at gennemføre de 
operationelle programmer. Dette ansvar 
udøves på det rette territoriale niveau i 
overensstemmelse med de forvaltnings- og 
kontrolkrav, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til det forhold, at beføjelserne for så vidt angår 
fiskeripolitikken i visse medlemsstater med føderal eller regionaliseret struktur er 
decentraliserede og ikke udelukkende (f.eks. i Det Forenede Kongerige) eller slet ikke (f.eks. i 
Belgien) ligger hos centralregeringen.

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 12
Artikel 15, stk. 1 

1. Senest tre måneder, efter at de strategiske 
retningslinjer er vedtaget, vedtager 
medlemsstaterne, før de fremlægger det 
operationelle program, en national 
strategiplan for fiskerisektoren.

1. Senest tre måneder efter, at de strategiske 
retningslinjer er vedtaget, vedtager 
medlemsstaterne, før de fremlægger det 
operationelle program og i 
overensstemmelse med deres institutionelle 
struktur, en national strategiplan for 
fiskerisektoren. 

Or. en
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Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til det forhold, at beføjelserne for så vidt angår 
fiskeripolitikken i visse medlemsstater med føderal eller regionaliseret struktur er 
decentraliserede og ikke udelukkende (f.eks. i Det Forenede Kongerige) eller slet ikke (f.eks. i 
Belgien) ligger hos centralregeringen.

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 13
Artikel 15, stk. 4, litra e a (nyt)

(ea) opnåelse af tilstrækkelige 
finansieringsgarantier for Natura 2000-
områder.

Or. en

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 14
Artikel 20, stk. 1 

1. Medlemsstaterne udarbejder efter at have 
rådført sig med partnerne et nationalt 
operationelt program. Det sendes til 
Kommissionen senest tre måneder, efter at 
medlemsstaten har vedtaget sin nationale 
strategiplan.

1. Medlemsstaterne udarbejder i 
overensstemmelse med deres institutionelle 
struktur og efter at have rådført sig med 
partnerne et nationalt operationelt program. 
Det sendes til Kommissionen senest tre 
måneder, efter at medlemsstaten har 
vedtaget sin nationale strategiplan.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til det forhold, at beføjelserne for så vidt angår 
fiskeripolitikken i visse medlemsstater med føderal eller regionaliseret struktur er 
decentraliserede og ikke udelukkende (f.eks. i Det Forenede Kongerige) eller slet ikke (f.eks. i 
Belgien) ligger hos centralregeringen.
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Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 15
Artikel 30, stk. 2 

2. Investeringsstøtten er forbeholdt 
mikrovirksomheder og små virksomheder.

2. Investeringsstøtten er forbeholdt 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Eftersom mange af de fiskerivirksomheder, der har vanskeligt ved at løse deres økonomiske 
problemer alene, tilhører kategorien af mellemstore virksomheder, foreslår 
ændringsforslagsstilleren, at også disse virksomheder får mulighed for at få økonomisk støtte. 

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 16
Artikel 33, stk. 1 

1. Fonden kan i henhold de særlige 
strategier, der skal medtages i de nationale 
strategiplaner, støtte investeringer i 
forarbejdning til direkte konsum og i 
afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. Støtten er forbeholdt 
mikrovirksomheder og små virksomheder.

1. Fonden kan i henhold de særlige 
strategier, der skal medtages i de nationale 
strategiplaner, støtte investeringer i 
forarbejdning til direkte konsum og i 
afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. Støtten er forbeholdt 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Eftersom mange af de fiskerivirksomheder, der har vanskeligt ved at løse deres økonomiske 
problemer alene, tilhører kategorien af mellemstore virksomheder, foreslår 
ændringsforslagsstilleren, at også disse virksomheder får mulighed for at få økonomisk støtte.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 17
Artikel 34, stk. 2, litra c 

c) mindske de negative konsekvenser for c) mindske de negative konsekvenser for 
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miljøet miljøet, herunder fjernelse af slam

Or. cs

Begrundelse

Blokeringer forårsaget af flydende partikler og biologisk affald, som hovedsagelig stammer 
fra landbrugsaktiviteter i de omkringliggende områder, er et problem for mange fiskedamme. 
Tilslamningen af fiskedamme skyldes derfor ofte ikke fiskeproducenternes egne aktiviteter. 
Desuden har tilslamning en negativ indvirkning på fiskeproduktion. Da det er meget dyrt at 
fjerne slam, finder ændringsforslagsstilleren, at den økonomiske støtte fra fonden også må 
anvendes til dette formål. 

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 18
Artikel 34, stk. 2, litra f 

(f) afsætte produkter, der hovedsagelig 
stammer fra den lokale flådes landinger.

(f) afsætte produkter, der hovedsagelig 
stammer fra den lokale flådes landinger og 
fra akvakultur.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagsstilleren foreslår, at EF-støtten også omfatter akvakultursektoren, som har 
stor betydning for en vellykket forvaltning af vandmiljøer.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 19
Artikel 37, stk. 1 

1. Fonden kan yde støtte til aktioner af 
kollektiv interesse, der skal beskytte og 
udvikle den akvatiske fauna, bortset fra 
direkte udsætning. Aktionerne skal bidrage 
til at forbedre vandmiljøet.

1. Fonden kan yde støtte til aktioner af 
kollektiv interesse, der skal beskytte og 
udvikle den akvatiske fauna, bortset fra 
direkte udsætning undtagen udsætning i 
indre vandområder med henblik på at 
genindføre eller støtte stærkt vandrende 
fiskearter . Aktionerne skal bidrage til at 
forbedre vandmiljøet.
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Or. en

Begrundelse

Genindførelse af vandrende fiskearter som f.eks. laks består ikke blot i at holde nettet af indre 
vandområder rent, men også i direkte udsætning. Direkte udsætning er nødvendig for 
bevarelsen af stærkt vandrende fiskearter.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 20
Artikel 42 

1. Fonden kan ud over de øvrige EF-
instrumenter yde bistand til bæredygtig 
udvikling og forbedring af livskvaliteten i de 
støtteberettigede kystfiskeriområder som led 
i en overordnet strategi, der skal støtte 
gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks 
mål, især under hensyntagen til dens 
socioøkonomiske konsekvenser.

1. Fonden kan ud over de øvrige EF-
instrumenter yde bistand til bæredygtig 
udvikling og forbedring af livskvaliteten i de 
støtteberettigede kyst- og 
indlandsfiskeriområder som led i en 
overordnet strategi, der skal støtte 
gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks 
mål, især under hensyntagen til dens 
socioøkonomiske konsekvenser.

2. Formålet med foranstaltningerne til 
bæredygtig udvikling af 
kystfiskeriområderne er:

2. Formålet med foranstaltningerne til 
bæredygtig udvikling af kyst- og 
indlandsfiskeriområderne er:

(a) at bevare den økonomiske og sociale 
velstand i disse områder og udnytte 
fiskevarerne og akvakulturprodukterne bedre

(a) at bevare den økonomiske og sociale 
velstand i disse områder og udnytte 
fiskevarerne og akvakulturprodukterne bedre

(b) at bevare og udvikle arbejdspladser i 
kystfiskeriområderne ved hjælp af støtte til 
diversificering eller økonomisk og social 
omstrukturering af områder, der står over for 
socioøkonomiske vanskeligheder som følge 
af ændringer i fiskeriet

(b) at bevare og udvikle arbejdspladser i 
kyst- og indlandsfiskeriområderne ved 
hjælp af støtte til diversificering eller 
økonomisk og social omstrukturering af 
områder, der står over for socioøkonomiske 
vanskeligheder som følge af ændringer i 
fiskeriet

(c) at fremme kystmiljøets kvalitet (c) at fremme kystmiljøets kvalitet

(d) at støtte og udvikle samarbejdet mellem 
nationale og tværnationale 
kystfiskeriområder.

(d) at støtte og udvikle samarbejdet mellem 
nationale og tværnationale kyst- og 
indlandsfiskeriområder.

3. Medlemsstaterne medtager i deres 
operationelle program en liste over de 
områder, der er berettiget til støtte fra fonden 
som led i den bæredygtige udvikling af 
kystområderne.

3. Medlemsstaterne medtager i deres 
operationelle program en liste over de 
områder, der er berettiget til støtte fra fonden 
som led i den bæredygtige udvikling af kyst-
og indlandsfiskeriområderne.
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Et kystfiskeriområde er normalt mindre end 
et NUTS III-område og grænser op til et hav 
eller en sø eller indbefatter en flodmunding 
med tilknytning til fiskeri. Området skal 
være rimeligt sammenhængende set ud fra et 
geografisk, oceanografisk, økonomisk og 
socialt synspunkt.

Et kyst- eller indlandsfiskeriområde er 
normalt mindre end et NUTS III-område og 
grænser op til et hav eller en sø eller 
indbefatter en flodmunding med tilknytning 
til fiskeri. Området skal være rimeligt 
sammenhængende set ud fra et geografisk, 
oceanografisk, økonomisk og socialt 
synspunkt.

Området skal have lav befolkningstæthed, 
og en stor andel af befolkningen skal være 
beskæftiget inden for fiskerisektoren, 
fiskeriet skal være på retur, og der må ikke 
være nogen kommuner med over 100 000 
indbyggere.

Området skal have lav befolkningstæthed, 
og en stor andel af befolkningen skal være
beskæftiget inden for fiskerisektoren, 
fiskeriet skal være på retur, og der må ikke 
være nogen kommuner med over 100 000 
indbyggere.

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om de områder, der er 
støtteberettigede i henhold til stk. 3..

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om de områder, der er 
støtteberettigede i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Da søområder har samme type problemer som kystområder, foreslår 
ændringsforslagsstilleren, at der også ydes økonomisk støtte til regionaludviklingen i 
søområder.

Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 21
Artikel 42, stk. 3, afsnit 3

Området skal have lav befolkningstæthed, 
og en stor andel af befolkningen skal være 
beskæftiget inden for fiskerisektoren, 
fiskeriet skal være på retur, og der må ikke 
være nogen kommuner med over 100 000 
indbyggere.

Området skal have lav befolkningstæthed, en 
stor andel af befolkningen skal være 
beskæftiget inden for fiskerisektoren, og 
fiskeriet skal være på retur. 

Or. en

Begrundelse

Artikel 42 vedrører anvendelsesområdet for støtten til bæredygtig udvikling af 
kystfiskeriområder. Nøglekriterierne herfor er, at en stor andel af befolkningen skal være 
beskæftiget i fiskerisektoren, og at det lokale fiskeri skal være på retur. En vilkårlig grænse 
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for antallet af indbyggere i en kommune i et område er ikke noget relevant kriterium.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 22
Artikel 43, stk. 1 

1. 1. Som led i den bæredygtige udvikling af 
kystfiskeriområderne kan der ydes støtte til:

1. 1. Som led i den bæredygtige udvikling af 
kyst- og indlandsfiskeriområderne kan der 
ydes støtte til:

Or. en

Begrundelse

Da søområder har samme type problemer som kystområder, foreslår 
ændringsforslagsstilleren, at der også ydes økonomisk støtte til regionaludviklingen i 
søområder.

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 23
Artikel 61, stk. 1 

Medlemsstaten nedsætter for hvert 
operationelt program et overvågningsudvalg 
efter aftale med forvaltningsmyndigheden og 
høring af partnerne. Overvågningsudvalget 
nedsættes senest tre måneder efter 
afgørelsen om godkendelse af det 
operationelle program. 

Medlemsstaten nedsætter for hvert 
operationelt program og i overensstemmelse 
med sin institutionelle struktur et 
overvågningsudvalg efter aftale med 
forvaltningsmyndigheden og høring af 
partnerne. Overvågningsudvalget nedsættes 
senest tre måneder efter afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program. 

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til det forhold, at beføjelserne for så vidt angår 
fiskeripolitikken i visse medlemsstater med føderal eller regionaliseret struktur er 
decentraliserede og ikke udelukkende (f.eks. i Det Forenede Kongerige) eller slet ikke (f.eks. i 
Belgien) ligger hos centralregeringen.
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