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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. EHFF efter 2020 bør være baseret 
på en forenklet opbygning uden alt for 
præskriptive på forhånd fastlagte 
foranstaltninger og detaljerede regler for 
støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør 
der under hver prioritet beskrives brede 
støtteområder. Medlemsstaterne bør 
således udarbejde deres programmer, hvori 
de angiver de mest hensigtsmæssige midler 
til at virkeliggøre prioriteterne. En række af 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne 
angiver i programmerne, kan støttes i 
henhold til de regler, der er fastsat i 
nærværende forordning og i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser], forudsat at de er omfattet af 
de støtteområder, der er fastsat i 
nærværende forordning. Det er dog 
nødvendigt at opstille en liste over 
ikkestøtteberettigede operationer med 
henblik på at undgå skadelige virkninger 
på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt 
forbud mod investeringer, der øger 
fiskerikapaciteten. Desuden bør 
investeringer og godtgørelser til flåden 
være strengt betinget af, at de hænger 
sammen med den fælles fiskeripolitiks 
bevarelsesmålsætninger.

11. EHFF efter 2020 bør være baseret 
på en forenklet opbygning uden alt for 
præskriptive på forhånd fastlagte 
foranstaltninger og detaljerede regler for 
støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør 
der under hver prioritet beskrives brede 
støtteområder. Medlemsstaterne bør 
således udarbejde deres programmer, hvori 
de angiver de mest hensigtsmæssige midler 
til at virkeliggøre prioriteterne. En række af 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne 
angiver i programmerne, kan støttes i 
henhold til de regler, der er fastsat i 
nærværende forordning og i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser], forudsat at de er omfattet af 
de støtteområder, der er fastsat i 
nærværende forordning. Det er dog 
nødvendigt at opstille en liste over 
ikkestøtteberettigede operationer med 
henblik på at undgå skadelige virkninger 
på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt 
forbud mod investeringer, der øger 
fiskerikapaciteten, dog uden at det går ud 
over de nødvendige investeringer i 
omklassificering, fornyelse og endda 
ændringer i størrelsen af den 
ikkeindustrielle flåde, navnlig i kendte 
tilfælde, hvor de pågældende fartøjer har 
en høj gennemsnitsalder og ikke opfylder 
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de grundlæggende krav til sikkerhed og 
effektivitet. Desuden bør investeringer og 
godtgørelser til flåden være strengt betinget 
af, at de hænger sammen med den fælles 
fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

Or. pt
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Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) På grund fiskeriets høje grad af 
uforudsigelighed kan ekstraordinære 
omstændigheder forårsage betydelige 
økonomiske tab for fiskerne. Med henblik 
på at afbøde for disse konsekvenser bør 
EHFF have mulighed for at støtte 
godtgørelse for ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af 
gennemførelsen af visse 
bevarelsesforanstaltninger, nemlig flerårige 
planer, mål for bevarelse og bæredygtig 
udnyttelse af bestande, foranstaltninger til 
tilpasning af fiskerfartøjernes 
fiskerikapacitet til de fiskerimuligheder, 
der er til rådighed, og tekniske 
foranstaltninger, som følge af 
hasteforanstaltninger, afbrydelser, der 
skyldes force majeure, i anvendelsen af en 
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, 
og som følge af en naturkatastrofe eller en 
miljøhændelse. Der bør kun ydes støtte, 
hvis sådanne omstændigheders virkning på 
fiskerne er betydelig, dvs. hvis det berørte 
fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet 
i mindst 90 på hinanden følgende dage, og 
hvis de økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
gennemsnitlige årsomsætning i løbet af en 

(27) På grund fiskeriets høje grad af 
uforudsigelighed kan ekstraordinære 
omstændigheder forårsage betydelige 
økonomiske tab for fiskerne. Med henblik 
på at afbøde for disse konsekvenser bør 
EHFF have mulighed for at støtte 
godtgørelse for ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af 
gennemførelsen af visse 
bevarelsesforanstaltninger, nemlig flerårige 
planer, mål for bevarelse og bæredygtig 
udnyttelse af bestande, foranstaltninger til 
tilpasning af fiskerfartøjernes 
fiskerikapacitet til de fiskerimuligheder, 
der er til rådighed, og tekniske 
foranstaltninger, som følge af 
hasteforanstaltninger, afbrydelser, der 
skyldes force majeure, i anvendelsen af en 
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, 
og som følge af en naturkatastrofe eller en 
miljøhændelse. Der bør kun ydes støtte, 
hvis sådanne omstændigheders virkning på 
fiskerne er betydelig, dvs. hvis det berørte 
fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet 
i mindst 30 dage. I betingelserne for at yde 
støtte bør der tages højde for ålefiskeriets 
særlige karakter.
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bestemt periode. I betingelserne for at yde 
støtte bør der tages højde for ålefiskeriets 
særlige karakter.

Or. pt



AM\1181163DA.docx PE637.683v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

27.3.2019 A8-0176/306

Ændringsforslag 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/2019
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) For at bidrage til en positiv 
udvikling af vandkilder og opretholdelsen 
af fiskeri uden for fiskeforbudsperioden 
bør EHFF kunne støtte biologiske 
sæsoner, når disse perioder, idet de 
afholdes inden for bestemte kritiske faser 
i artens livscyklus, er nødvendige for en 
bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcer.

Or. pt
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Forslag til forordning
Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27b)  Det understreges, at der er et 
tvingende behov for at støtte oprettelsen af 
en lønkompensationsfond til dækning af 
perioder, hvor der ikke må fiskes, og at 
sådanne perioder skal betragtes som 
faktisk arbejdstid for så vidt angår 
fastsættelse af alderspension og andre 
socialsikringsrettigheder. Der tilskyndes 
desuden til, at der indføres en mindsteløn, 
som fastsættes i overensstemmelse med 
lokal praksis, forhandlinger og kollektive 
overenskomster.

Or. pt
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Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Kystfiskeri af mindre omfang 
udføres fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber. Denne sektor udgør 
næsten 75 % af alle fiskerfartøjer 
registreret i Unionen og næsten halvdelen 
af al beskæftigelse i fiskerisektoren. 
Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af 
mindre omfang er særlig afhængige af 
sunde fiskebestande til deres primære 
indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem 
præferencebehandling gennem en 
støtteintensitet på 100 %, herunder til 
operationer, der vedrører kontrol og 
håndhævelse, med henblik på at fremme 
bæredygtige fangstmetoder. Desuden bør 
visse støtteområder være forbeholdt små 
støttemodtagere i flådesegmenter, hvor 
fiskerikapaciteten modsvarer de 
tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig 
anskaffelse af et brugt fartøj og udskiftning 
eller modernisering af et fartøjs motor. 
Derudover bør medlemsstaterne i deres 
program indarbejde en handlingsplan for 
kystfiskeri af mindre omfang, som bør 
overvåges på grundlag af indikatorer, for 
hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

(28) Kystfiskeri af mindre omfang 
udføres fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber. Denne sektor udgør 
næsten 75 % af alle fiskerfartøjer 
registreret i Unionen og næsten halvdelen 
af al beskæftigelse i fiskerisektoren. 
Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af 
mindre omfang er særlig afhængige af 
sunde fiskebestande til deres primære 
indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem 
præferencebehandling gennem en 
støtteintensitet på 100 %, herunder til 
operationer, der vedrører kontrol og 
håndhævelse, med henblik på at fremme 
bæredygtige fangstmetoder. Desuden bør 
visse støtteområder være forbeholdt små 
støttemodtagere, eftersom småfiskeri er 
nødvendigt for at sikre, at 
fiskerikapaciteten modsvarer de 
tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig 
støtte til anskaffelse, renovering og 
omklassificering af et fartøj og udskiftning 
eller modernisering af et fartøjs motor. 
Derudover bør medlemsstaterne i deres 
program indarbejde en handlingsplan for 
kystfiskeri af mindre omfang, som bør 
overvåges på grundlag af indikatorer, for 
hvilke der bør fastsættes delmål og mål.
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Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
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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 
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, og fremme 
mekanismer til forbedring af prisen ved 
første salg til gavn for fiskerne, således at 
aflønningen af deres arbejde forøges, og 
til fremme af en retfærdig og 
hensigtsmæssig fordeling af den 
merværdi, der opnås i sektorens 
værdikæde, ved at reducere 
mellemmændenes fortjeneste, øge 
producenternes priser og lægge 
begrænsninger på de priser, der betales af 
den endelige forbruger. Særlig bør støtte 
være tilgængelig for oprettelsen af 
kooperative producentorganisationer, 
gennemførelsen af produktions- og 
afsætningsplaner, fremme af nye 
afsætningsmuligheder og udvikling og 
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formidling af markedsoplysninger.

__________________ __________________
15Europa-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).

15Europa-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. pt
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João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/2019
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) justering og forvaltning af 
fiskerikapacitet

a) justering og forvaltning af 
fiskerikapacitet, bl.a. gennem 
omklassificering eller renovering af 
fartøjer eller deres motorer, hvilket åbner 
mulighed for længere ophold på havet og 
øger aktivitetens sikkerhed

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Ændringsforslag 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
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for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/2019
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af sektorens værdikæde 
og fremme af markedsføringsstrategier

c) styrkelse af sektorens værdikæde 
og fremme af markedsføringsstrategier ved 
at fremme mekanismer til forbedring af 
prisen ved første salg til gavn for fiskerne, 
således at aflønningen af deres arbejde 
forøges, og til fremme af en retfærdig og 
hensigtsmæssig fordeling af den 
merværdi, der opnås i sektorens 
værdikæde, ved at reducere 
mellemmændenes fortjeneste, øge 
producenternes priser og lægge 
begrænsninger på de priser, der betales af 
den endelige forbruger

Or. pt
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João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
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for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/2019
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) omklassificering, fornyelse og 
ændringer i størrelsen af fartøjer, når de 
er klart forældede, hvilket gør det muligt 
at forbedre fiskeribetingelserne og 
forlænge opholdsperioden på havet

Or. pt



AM\1181163DA.docx PE637.683v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

27.3.2019 A8-0176/313

Ændringsforslag 313
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Betænkning A8-0176/2019
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 30 på 
hinanden følgende dage, og

Or. pt


