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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det er nødvendigt at oprette en 
Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for 
perioden 2021-2027 Fonden har til formål 
at målrette finansiering fra Unionens 
budget til at støtte den fælles fiskepolitik 
(FFP), Unionens havpolitik og Unionens 
internationale forpligtelser inden for 
havforvaltning. Finansieringen er en vigtig 
katalysator for bæredygtigt fiskeri og 
bevarelsen af havets biologiske ressourcer, 
for fødevaresikkerhed gennem leveringen 
af fiskevarer, for fremme af en bæredygtig 
blå økonomi og for sunde, sikre, rene og 
bæredygtigt forvaltede have.

(1) Det er nødvendigt at oprette en 
Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for 
perioden 2021-2027 Fonden har til formål 
at målrette finansiering fra Unionens 
budget til at støtte gennemførelsen af den 
fælles fiskepolitik (FFP), 
havstrategirammedirektivet, Unionens 
havpolitik og Unionens internationale 
forpligtelser inden for havforvaltning. 
Finansieringen er en vigtig katalysator for 
bæredygtigt fiskeri, herunder bevarelsen af 
havets biologiske ressourcer og levesteder, 
for bæredygtig akvakultur, for 
fødevaresikkerhed gennem leveringen af 
fiskevarer, for fremme af en bæredygtig blå 
økonomi, for velstand og økonomisk samt 
social samhørighed i fisker- og 
akvakultursamfund og for sunde, sikre, 
rene og bæredygtigt forvaltede have. Støtte 
under EHFF bør bidrage til at opfylde 
behovene for både producenter og 
forbrugere.

Or. en
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Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som global aktør på havområdet og 
verdens femtestørste producent af 
fiskevarer har Unionen et stort ansvar, når 
det drejer sig om at beskytte og bevare 
havene og deres ressourcer og forvalte dem 
på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er 
af største betydning i en tid, hvor verdens 
befolkning vedbliver med at vokse. Det er 
desuden af socioøkonomisk interesse for 
Unionen: en bæredygtig blå økonomi 
fremmer investeringer, beskæftigelse og 
vækst, fremmer forskning og innovation og 
bidrager til energisikkerhed gennem 
havenergi. Desuden er sikre have yderst 
vigtige for effektiv grænsekontrol og for 
den globale bekæmpelse af maritim 
kriminalitet, hvorved der tages hånd om 
borgernes bekymringer vedrørende 
sikkerhed.

(2) Som global aktør på havområdet 
med det største havområde i verden, 
når regionerne i den yderste periferi og 
de oversøiske lande og territorier tælles 
med, er Unionen blevet verdens 
femtestørste producent af fiskevarer og 
har et stort ansvar, når det drejer sig om 
at beskytte og bevare havene og deres 
ressourcer og forvalte dem på 
bæredygtig vis. Bevarelse af havene er 
af største betydning i en tid, hvor 
verdens befolkning vedbliver med at 
vokse. Det er desuden af 
socioøkonomisk interesse for Unionen: 
en bæredygtig blå økonomi, der 
udvikles langs økologiske linjer og 
fremmer investeringer, beskæftigelse og 
vækst, fremmer forskning og innovation 
og bidrager til energisikkerhed gennem 
havenergi. Desuden er sikre have yderst 
vigtige for effektiv grænsekontrol og for 
den globale bekæmpelse af maritim 
kriminalitet, hvorved der tages hånd om 
borgernes bekymringer vedrørende 
sikkerhed.

Or. en
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I henhold til den flerårige 
finansielle ramme, der er fastsat i 
forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens 
budget fortsat støtte fiskeri- og 
havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør 
beløbe sig til 6 140 000 000 mio. EUR i 
nuværende priser. EHFF-midlerne bør 
opdeles mellem delt, direkte og indirekte 
forvaltning. Der bør tildeles 5 311 000 000 
EUR til støtte under delt forvaltning og 829 
000 000 EUR til støtte under direkte og 
indirekte forvaltning. Med henblik på at 
sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om 
at opfylde målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de 
nationale tildelinger under delt forvaltning 
for programmeringsperioden 2021-2027 
være baseret andelene fra perioden 2014-
2020. Specifikke beløb bør forbeholdes 
regionerne i den yderste periferi, kontrol og 
håndhævelse og indsamling og behandling 
af data til fiskeriforvaltning og 
videnskabelige formål, mens beløb til 
endeligt og ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter bør begrænses.

(8) I henhold til den FFR, der er 
fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal 
Unionens budget fortsat støtte fiskeri- 
og havpolitikkerne. EHFF-budgettet 
bør forhøjes med mindst 10 % i 
forhold til EHFF for 2014-2020. Dets 
midler bør opdeles mellem delt, direkte 
og indirekte forvaltning. Der bør 
tildeles 87 % til støtte under delt 
forvaltning og 13 % til støtte under 
direkte og indirekte forvaltning. Med 
henblik på at sikre stabilitet, særlig når 
det drejer sig om at opfylde 
målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik og 
havstrategirammedirektivet, bør 
fastsættelsen af de nationale tildelinger 
under delt forvaltning for 
programmeringsperioden 2021-2027 
være baseret andelene fra perioden 
2014-2020. Specifikke beløb bør 
forbeholdes regionerne i den yderste 
periferi, kontrol og håndhævelse og 
indsamling og behandling af data til 
fiskeriforvaltning og videnskabelige 
formål, beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav- og 
kystområder og viden om havene, 
mens beløb til endeligt og midlertidigt 
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ophør med fiskeriaktiviteter og til 
investeringer i fartøjer bør begrænses.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 EUT C […] af […], s. […]. 6 EUT C […] af […], s. […].

Or. en
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Landingsforpligtelsen er en af de 
væsentligste udfordringer i den fælles 
fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har 
indebåret væsentlige ændringer for 
sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, 
sommetider med betydelige finansielle 
omkostninger. Det bør derfor være mulig 
for EHFF at støtte innovation og 
investeringer, der bidrager til 
gennemførelsen af landingsforpligtelsen, 
f.eks. investeringer i selektive 
fiskeredskaber, forbedring af 
havneinfrastrukturer og afsætningen af 
uønskede fangster, med en højere 
støtteintensitet end den, der anvendes på 
andre operationer. EHFF bør desuden yde 
en maksimal støtteintensitet på 100 % til 
udformningen, udviklingen, 
overvågningen, evalueringen og 
forvaltningen af gennemskuelige systemer 
til udveksling af fiskerimuligheder mellem 
medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med 
henblik på at mindske den såkaldte "choke 
species-effekt", som landingsforpligtelsen 
forårsager.

(21) Landingsforpligtelsen er en 
retlig forpligtelse og en af de 
væsentligste udfordringer i den fælles 
fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har 
indebåret ophør med den miljømæssigt 
uacceptable praksis med udsmidning 
og medført væsentlige og vigtige 
ændringer for sektoren, for så vidt angår 
fangstmetoder, sommetider med 
betydelige finansielle omkostninger. 
Medlemsstaterne bør derfor anvende 
EHFF til at støtte innovation og 
investeringer, der bidrager til en 
fuldstændig og rettidig gennemførelse 
af landingsforpligtelsen, f.eks. 
investeringer i selektive fiskeredskaber, 
midlertidige og geografiske 
selektivitetsforanstaltninger, forbedring 
af havneinfrastrukturer og afsætningen 
af uønskede fangster, med en højere 
støtteintensitet end den, der anvendes på 
andre operationer. EHFF bør desuden 
yde en maksimal støtteintensitet på 100 
% til udformningen, udviklingen, 
overvågningen, evalueringen og 
forvaltningen af gennemskuelige 
systemer til udveksling af 
fiskerimuligheder mellem 
medlemsstaterne ("kvoteudveksling") 
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med henblik på at mindske den såkaldte 
"choke species-effekt", som 
landingsforpligtelsen forårsager.

Or. en
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Fødevaresikkerheden afhænger af 
effektive og velorganiserede markeder, som 
øger gennemsigtigheden, stabiliteten, 
kvaliteten og mangfoldigheden i 
forsyningskæden og giver bedre 
forbrugerinformation. Til det formål bør 
EHFF have mulighed for at støtte 
afsætningen af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, i overensstemmelse 
med målsætningerne i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 
("forordningen om 
fusionsmarkedsordningen")15. Særlig bør 
støtte være tilgængelig for oprettelsen af 
producentorganisationer, gennemførelsen af 
produktions- og afsætningsplaner, fremme 
af nye afsætningsmuligheder og udvikling 
og formidling af markedsoplysninger.

(33) Fødevaresikkerheden afhænger 
af beskyttelse af havmiljøet, bæredygtig 
forvaltning af fiskebestande, effektive 
og velorganiserede markeder, som øger 
gennemsigtigheden, stabiliteten, 
kvaliteten og mangfoldigheden i 
forsyningskæden og giver bedre 
forbrugerinformation. Til det formål bør 
EHFF have mulighed for at støtte 
afsætningen af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, i 
overensstemmelse med målsætningerne 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1379/2013 
("forordningen om 
fusionsmarkedsordningen")15. Særlig 
bør støtte være tilgængelig for bl.a. 
oprettelsen af producentorganisationer, 
herunder fiskerikooperativer, 
småproducenter, gennemførelsen af 
produktions- og afsætningsplaner, 
oplagringsstøtte, salgsfremstød og 
kommunikationskampagner, fremme af 
nye afsætningsmuligheder, 
gennemførelse af 
markedsundersøgelser, bevarelse og 
styrkelse af Det Europæiske 
Markedsobservatorium for Fiskevarer 
og Akvakulturprodukter (EUMOFA) 
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og udvikling og formidling af 
markedsoplysninger.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 
1224/2009 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 
af 28.12.2013, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 
1224/2009 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 
af 28.12.2013, s. 1).

Or. en


