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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 4
Skäl 5

(5) Den del av den gemensamma 
fiskeripolitiken som gäller hållbar utveckling 
har sedan 1993 ingått i 
strukturfondsbestämmelserna. 
Genomförandet av denna inom ramen för 
hållbar utveckling bör fortsättningsvis göras 
genom Europeiska fiskerifonden.

(5) Den del av den gemensamma 
fiskeripolitiken som gäller hållbar utveckling 
har sedan 1993 ingått i 
strukturfondsbestämmelserna. 
Genomförandet av denna inom ramen för 
hållbar utveckling bör fortsättningsvis göras 
genom Europeiska fiskerifonden och bör 
grundas på det faktum att havet utgör en 
territoriell tillgång för fiskesamhällena och 
att diversifieringen inom kustsamhällena 
därför bör vara ett komplement och inte ett 
alternativ till fisket.

Or. en

Motivering

Havet utgör en territoriell tillgång för fiskesamhällena. Föreställningen att fisket skulle vara 
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en döende industri måste avvisas. Fisket kan vara fullt hållbart. Jag tycker att diversifierngen 
i kustsamhällena är ett positivt inslag - en diversifierad ekonomi kan endast vara positiv -
men diversifieringen bör vara ett komplement och inte ett alternativ till fisket.

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 5
Skäl 10

(10) EU:s insatser bör komplettera 
medlemsstaternas eller bidra till dessa och 
för att ett betydande mervärde skall kunna 
tillföras bör partnerskapet stärkas. Detta 
gäller de regionala och lokala 
myndigheterna, de andra behöriga 
myndigheterna, inklusive miljö- och 
jämställdhetsmyndigheterna, 
arbetsmarknadens parter, näringslivets 
organisationer och andra behöriga 
organisationer. Berörda parter bör medverka 
i förberedelsen, övervakningen och 
utvärderingen av stödåtgärderna.

(10) EU:s insatser bör komplettera 
medlemsstaternas eller bidra till dessa och 
för att ett betydande mervärde skall kunna 
tillföras bör partnerskapet stärkas. Detta 
gäller de regionala och lokala 
myndigheterna, de andra behöriga 
myndigheterna, inklusive miljömyndigheter 
och icke-diskriminerande 
jämställdhetsmyndigheter, 
arbetsmarknadens parter, näringslivets 
organisationer och andra behöriga 
organisationer. Berörda parter bör medverka 
i förberedelsen, övervakningen och 
utvärderingen av stödåtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 6
Artikel 1

Genom denna förordning inrättas Europeiska 
fiskerifonden (nedan kallad ”fonden”) och 
fastställs ramarna för EU:s stöd till en 
hållbar utveckling av fiskerinäringen och i 
kustfiskeområdena.

Genom denna förordning inrättas Europeiska 
fiskerifonden (nedan kallad ”fonden”) och 
fastställs ramarna för EU:s stöd till en 
hållbar utveckling av fiskerinäringen, av 
vattenbruket och i kustfiskeområdena.

Or. en

Motivering

Jag föreslår att gemenskapsstödet också skall omfatta vattenbruket, som är av stor betydelse 
för en framgångsrik förvaltning av vattenområden.
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Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 7
Artikel 3, leden b och c

(b) fiskare: varje person som i sitt yrke, i den 
mening som medlemsstaten avser, är 
verksam ombord på ett fartyg för 
yrkesmässigt fiske.

(b) fiskare: varje person som, i den mening 
som medlemsstaten avser, är verksam 
ombord på ett fartyg för yrkesmässigt fiske.

(c) person verksam inom fiskerinäringen: 
varje person som utövar sitt yrke inom den 
fiskerinäring som definieras i a första.

(c) person verksam inom fiskerinäringen: 
varje person som är verksam inom den 
fiskerinäring som definieras i a.

Or. en

Motivering

Stöd bör inte enbart beviljas till personer som har fisket som sitt yrke. Det finns många små 
och medelstora företag som också måste ha annan verksamhet än fiske.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 8
Artikel 4, led fa (nytt)

(fa) främja vattenbruk och inlandsfiske.

Or. en

Motivering

Jag föreslår att gemenskapsstödet också skall omfatta vattenbruket, som är av stor betydelse 
för en framgångsrik förvaltning av vattenområden.

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 9
Artikel 6, punkterna 2 och 3

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall 
se till att stöd från fonden är förenligt med 
unionens verksamhet, politikområden och 
prioriteringar.

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall 
genom sina behöriga institutioner se till att 
stöd från fonden är förenligt med unionens 
verksamhet, politikområden och 
prioriteringar.
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3. Medlemsstaterna skall ansvara för att 
insatser som finansieras genom fonden är 
förenliga med bestämmelserna i fördraget 
och i de rättsakter som antagits enligt 
fördraget samt med unionens politikområden 
och åtgärder, särskilt när det gäller 
konkurrens, offentlig upphandling, 
miljöskydd och miljöförbättring.

3. Medlemsstaterna skall genom sina 
behöriga institutioner ansvara för att 
insatser som finansieras genom fonden är 
förenliga med bestämmelserna i fördraget 
och i de rättsakter som antagits enligt 
fördraget samt med unionens politikområden 
och åtgärder, särskilt när det gäller 
konkurrens, offentlig upphandling, 
miljöskydd och miljöförbättring.

Or. en

Motivering

Förordningen böra beakta att ansvaret för fiskeripolitiken i vissa federala eller 
regionaliserade medlemsstater har decentraliserats och inte uteslutande (t.ex. 
Förenade kungariket) eller inte alls (t.ex. Belgien) ligger på den centrala regeringen.

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 10
Artikel 8, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall utse de partner som 
är mest representativa på nationell, regional 
eller lokal nivå inom näringslivet, 
arbetsmarknaden eller andra områden (nedan 
kallade ”partner”). Medlemsstaten skall 
skapa förutsättningarna för ett brett och 
effektivt deltagande av alla relevanta organ, 
enligt nationella regler och nationell praxis, 
med beaktande av behovet av att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och en 
hållbar utveckling genom integrering av 
kraven på miljöskydd och miljöförbättring.

2. Medlemsstaterna skall genom sina 
behöriga institutioner utse de partner som är 
mest representativa på nationell, regional 
eller lokal nivå inom näringslivet, 
arbetsmarknaden eller andra områden (nedan 
kallade ”partner”). Medlemsstaten skall 
genom sina behöriga institutioner skapa 
förutsättningarna för ett brett och effektivt 
deltagande av alla relevanta organ, enligt 
nationella regler och nationell praxis, med 
beaktande av behovet av att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och en 
hållbar utveckling genom integrering av 
kraven på miljöskydd och miljöförbättring.

Or. en

Motivering

Förordningen böra beakta att ansvaret för fiskeripolitiken i vissa federala eller 
regionaliserade medlemsstater har decentraliserats och inte uteslutande (t.ex. 
Förenade kungariket) eller inte alls (t.ex. Belgien) ligger på den centrala regeringen.
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Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 11
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall ansvara för 
genomförandet av de operativa programmen. 
Ansvaret skall ligga på lämplig nivå enligt 
de krav på förvaltning och kontroll som 
fastställs i denna förordning.

1. Medlemsstaterna skall genom sina 
behöriga institutioner ansvara för 
genomförandet av de operativa programmen. 
Ansvaret skall ligga på lämplig nivå enligt 
de krav på förvaltning och kontroll som 
fastställs i denna förordning.

Or. en

Motivering

Förordningen böra beakta att ansvaret för fiskeripolitiken i vissa federala eller 
regionaliserade medlemsstater har decentraliserats och inte uteslutande (t.ex. 
Förenade kungariket) eller inte alls (t.ex. Belgien) ligger på den centrala regeringen.

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 12
Artikel 15, punkt 1

1. Senast tre månader efter det att de 
strategiska riktlinjerna har antagits skall 
varje medlemsstat, innan de lämnar in det 
operativa programmet, anta en nationell 
strategisk plan för fiskerinäringen.

1. Senast tre månader efter det att de 
strategiska riktlinjerna har antagits skall 
varje medlemsstat genom sina behöriga 
institutioner, innan de lämnar in det 
operativa programmet, anta en nationell 
strategisk plan för fiskerinäringen.

Or. en

Motivering

Förordningen böra beakta att ansvaret för fiskeripolitiken i vissa federala eller 
regionaliserade medlemsstater har decentraliserats och inte uteslutande (t.ex. 
Förenade kungariket) eller inte alls (t.ex. Belgien) ligger på den centrala regeringen.
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Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 13
Artikel 15, punkt 4, led ea (nytt)

(ea) att erhålla tillräckliga 
finansieringsgarantier för 
Natura 2000-områden.

Or. en

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 14
Artikel 20, punkt 1

1. Varje medlemsstat skall utarbeta ett 
operativt program på nationell nivå efter 
nära samråd med parterna. Programmet skall 
läggas fram för kommissionen senast tre 
månader efter det att medlemsstaten har 
antagit sin nationella strategiska plan.

1. Varje medlemsstat skall genom sina 
behöriga institutioner utarbeta ett operativt 
program på nationell nivå efter nära samråd 
med parterna. Programmet skall läggas fram 
för kommissionen senast tre månader efter 
det att medlemsstaten har antagit sin 
nationella strategiska plan.

Or. en

Motivering

Förordningen böra beakta att ansvaret för fiskeripolitiken i vissa federala eller 
regionaliserade medlemsstater har decentraliserats och inte uteslutande (t.ex. 
Förenade kungariket) eller inte alls (t.ex. Belgien) ligger på den centrala regeringen.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 15
Artikel 30, punkt 2

2. Investeringsstöd får endast ges till 
mikroföretag och små företag.

2. Investeringsstöd får endast ges till 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

Or. en
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Motivering

Eftersom många fiskeföretag som har problem med att lösa de ekonomiska problemen på 
egen hand faller inom kategorin medelstora företag, föreslår jag att dessa också skall kunna 
få ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 16
Artikel 33, punkt 1

1. Fonden får, enligt de särskilda strategier 
som skall ingå i de nationella strategiska 
planerna, stödja investeringar i beredning av 
produkter direkt avsedda som livsmedel och 
saluföring av fiske- och 
vattenbruksprodukter. Detta stöd är enbart 
avsett för mikroföretag och små företag.

1. Fonden får, enligt de särskilda strategier 
som skall ingå i de nationella strategiska 
planerna, stödja investeringar i beredning av 
produkter direkt avsedda som livsmedel och 
saluföring av fiske- och 
vattenbruksprodukter. Detta stöd är enbart 
avsett för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Eftersom många fiskeföretag som har problem med att lösa de ekonomiska problemen på 
egen hand faller inom kategorin medelstora företag, föreslår jag att dessa också skall kunna 
få ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 17
Artikel 34, punkt 2, led c

(c) Minska de negativa miljöeffekterna. (c) Minska de negativa miljöeffekterna, även 
genom avlägsnande av sediment.

Or. cs

Motivering

Blockeringar till följd av alluviala avlagringar och biologiskt avfall, främst från 
jordbruksverksamheten runt omkring, är ett problem för många fiskdammar. Nedsmutsningen 
av fiskdammarna härrör alltså oftast inte från fiskeproducentens verksamhet. 
Nedsmutsningen inverkar dessutom negativt på fiskeproduktionen. Eftersom avlägsnandet av 
sediment innebär mycket höga kostnader, anser jag det nödvändigt att det ekonomiska stöd 
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som ges via fonden också går till detta ändamål.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 18
Artikel 34, punkt 2, led f

(f) Saluföra produkter som huvudsakligen 
kommer från den lokala flottans landningar.

(f) Saluföra produkter som huvudsakligen 
kommer från den lokala flottans landningar
och vattenbruk.

Or. en

Motivering

Jag föreslår att gemenskapsstödet också skall omfatta vattenbruket, som är av stor betydelse 
för en framgångsrik förvaltning av vattenområden.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 19
Artikel 37, punkt 1

1. Fonden får stödja åtgärder av gemensamt 
intresse avsedda att skydda och utveckla den 
akvatiska faunan, undantaget direkt 
utsättning. Åtgärderna måste bidra till att 
förbättra den akvatiska miljön.

1. Fonden får stödja åtgärder av gemensamt 
intresse avsedda att skydda och utveckla den 
akvatiska faunan, undantaget direkt 
utsättning, utom utsättning i inlandsvatten i 
syfte att återinföra eller främja 
långvandrande arter. Åtgärderna måste 
bidra till att förbättra den akvatiska miljön.

Or. en

Motivering

Återinförande av vandrande arter, såsom lax, går inte enbart ut på att hålla inlandsvattnet 
rent utan också omfattar också direkt utsättning. Direkt utsättning är nödvändigt för 
bevarande av långvandrande arter.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 20
Artikel 42
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1. Fonden skall utöver övriga EU-stöd stödja 
hållbar utveckling och förbättring av 
livskvaliteten i de kustfiskeområden som 
berättigar till stöd som ett led i en 
övergripande strategi för att stödja 
genomförandet av målen i den gemensamma 
fiskeripolitiken, särskilt med beaktande av 
de socioekonomiska konsekvenserna.

1. Fonden skall utöver övriga EU-stöd stödja 
hållbar utveckling och förbättring av 
livskvaliteten i de kustfiske- och 
inlandsfiskeområden som berättigar till stöd 
som ett led i en övergripande strategi för att 
stödja genomförandet av målen i den 
gemensamma fiskeripolitiken, särskilt med 
beaktande av de socioekonomiska 
konsekvenserna.

2. Syftet med åtgärderna för hållbar 
utveckling i kustfiskeområdena skall vara 
följande:

2. Syftet med åtgärderna för hållbar 
utveckling i kustfiske- och 
inlandsfiskeområdena skall vara följande:

(a) Behålla det ekonomiska och sociala 
välståndet i dessa områden liksom värdet på 
fiske- och vattenbruksprodukterna.

(a) Behålla det ekonomiska och sociala 
välståndet i dessa områden liksom värdet på 
fiske- och vattenbruksprodukterna.

(b) Bevara och skapa nya arbetstillfällen i 
kustfiskeområdena genom att främja 
diversifiering eller ekonomisk och social 
omstrukturering av områden som står inför 
socioekonomiska svårigheter till följd av 
förändringar inom fiskerinäringen.

(b) Bevara och skapa nya arbetstillfällen i 
kustfiske- och inlandsfiskeområdena 
genom att främja diversifiering eller 
ekonomisk och social omstrukturering av 
områden som står inför socioekonomiska 
svårigheter till följd av förändringar inom 
fiskerinäringen.

(c) Främja kustmiljöns kvalitet. (c) Främja kustmiljöns kvalitet.
(d) Stödja och utveckla samarbete mellan 
nationella och transnationella 
kustfiskeområden.

(d) Stödja och utveckla samarbete mellan 
nationella och transnationella kustfiske- och 
inlandsfiskeområden.

3. Varje medlemsstat skall i sitt operativa 
program förteckna de områden som 
berättigar till stöd från fonden för hållbar 
utveckling i kustområden.

3. Varje medlemsstat skall i sitt operativa 
program förteckna de områden som 
berättigar till stöd från fonden för hållbar 
utveckling i kust- och inlandsområden.

Ett kustfiskeområden är i allmänhet mindre 
än en NUTS 3-region med en havs- eller 
sjökust eller en flodmynning som förknippas 
med fiske. Området skall vara någorlunda 
sammanhängande ur geografisk, 
oceanografisk, ekonomisk och social 
synvinkel.

Ett kustfiske- eller inlandsfiskeområde är i 
allmänhet mindre än en NUTS 3-region med 
en havs- eller sjökust eller en flodmynning 
som förknippas med fiske. Området skall 
vara någorlunda sammanhängande ur 
geografisk, oceanografisk, ekonomisk och 
social synvinkel.

Området skall ha låg folktäthet, hög 
sysselsättningsgrad inom fiskerinäringen, 
fisket skall vara på tillbakagång och det får 
inte finnas någon kommun med mer än 
100 000 invånare.

Området skall ha låg folktäthet, hög 
sysselsättningsgrad inom fiskerinäringen, 
fisket skall vara på tillbakagång och det får 
inte finnas någon kommun med mer än 
100 000 invånare.

4. Medlemsstaten skall underrätta 
kommissionen om de områden som 

4. Medlemsstaten skall underrätta 
kommissionen om de områden som 
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berättigar till stöd enligt punkt 3. berättigar till stöd enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Eftersom problemen i kustfiskeområdena är de samma som i sjöområdena föreslår jag att 
ekonomiskt stöd också beviljas till den regionala utvecklingen i sjöområden.

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 21
Artikel 42, punkt 3, stycke 3

Området skall ha låg folktäthet, hög 
sysselsättningsgrad inom fiskerinäringen, 
fisket skall vara på tillbakagång och det får 
inte finnas någon kommun med mer än 
100 000 invånare.

Området skall ha låg folktäthet, hög 
sysselsättningsgrad inom fiskerinäringen
och att fisket skall vara på tillbakagång.

Or. en

Motivering

Artikel 42 gäller tillämpningsområdet för stödet för hållbar utveckling i kustfiskeområden. 
Nyckelkriterierna är hög sysselsättningsgrad inom fiskerinäringen och fiskets 
tillbakagångsgrad på det lokala planet. En godtycklig begränsning av antalet invånare i en 
kommun inom ett område är inte ett relevant kriterium.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 22
Artikel 43, punkt 1, inledningen

1. Stöd för hållbar utveckling i 
kustfiskeområden får beviljas för följande:

1. Stöd för hållbar utveckling i kustfiske-
och inlandsfiskeområden får beviljas för 
följande:

Or. en

Motivering

Eftersom problemen i kustfiskeområdena är de samma som i sjöområdena föreslår jag att 
ekonomiskt stöd också beviljas till den regionala utvecklingen i sjöområden.
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Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 23
Artikel 61, stycke 1

Medlemsstaten skall inrätta en 
övervakningskommitté för varje operativt 
program enligt överenskommelse med 
förvaltningsmyndigheten och efter samråd 
med parterna. Varje övervakningskommitté 
skall inrättas inom tre månader efter beslutet 
om godkännande av det operativa 
programmet.

Medlemsstaten skall genom sina behöriga 
institutioner inrätta en 
övervakningskommitté för varje operativt 
program enligt överenskommelse med 
förvaltningsmyndigheten och efter samråd 
med parterna. Varje övervakningskommitté 
skall inrättas inom tre månader efter beslutet 
om godkännande av det operativa 
programmet.

Or. en

Motivering

Förordningen böra beakta att ansvaret för fiskeripolitiken i vissa federala eller 
regionaliserade medlemsstater har decentraliserats och inte uteslutande (t.ex. 
Förenade kungariket) eller inte alls (t.ex. Belgien) ligger på den centrala regeringen.
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