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27.3.2019 A8-0176/304

Ändringsförslag 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. EHFF efter 2020 bör vara baserad 
på en förenklad struktur utan att åtgärder 
och detaljerade regler för stödberättigande 
definieras i förväg på unionsnivå, på ett 
alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda 
stödområden beskrivas under varje 
prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda 
utarbeta sitt respektive program där de 
anger de lämpligaste medlen för att uppnå 
prioriteringarna. En rad olika åtgärder som 
medlemsstaterna anger i programmen 
skulle kunna få stöd enligt de regler som 
fastställs i denna förordning och förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser], förutsatt att de omfattas av 
de stödområden som anges i denna 
förordning. Det är nödvändigt att fastställa 
en förteckning över icke stödberättigande 
verksamhet i syfte att undvika negativa 
effekter på bevarandet inom fisket, till 
exempel ett allmänt förbud mot 
investeringar som ökar fiskekapaciteten. 
Det bör finnas stränga villkor om att 
investeringar och ersättningar för 
fiskeflottan måste vara förenliga med den 
gemensamma fiskeripolitikens 
bevarandemål

11. EHFF efter 2020 bör vara baserad 
på en förenklad struktur utan att åtgärder 
och detaljerade regler för stödberättigande 
definieras i förväg på unionsnivå, på ett 
alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda 
stödområden beskrivas under varje 
prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda 
utarbeta sitt respektive program där de 
anger de lämpligaste medlen för att uppnå 
prioriteringarna. En rad olika åtgärder som 
medlemsstaterna anger i programmen 
skulle kunna få stöd enligt de regler som 
fastställs i denna förordning och förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser], förutsatt att de omfattas av 
de stödområden som anges i denna 
förordning. Det är nödvändigt att fastställa 
en förteckning över icke stödberättigande 
verksamhet i syfte att undvika negativa 
effekter på bevarandet inom fisket, till 
exempel ett allmänt förbud mot 
investeringar som ökar fiskekapaciteten, 
men utan att äventyra den nödvändiga 
investeringen i ombyggnad, förnyelse och 
i vissa fall till och med nydimensionering 
av de småskaliga flottorna, särskilt i de 
fall där fartygen har en hög 
genomsnittsålder och inte uppfyller 
grundläggande garantier för säkerhet och 
funktionsduglighet. Det bör finnas stränga 
villkor om att investeringar och 
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ersättningar för fiskeflottan måste vara 
förenliga med den gemensamma 
fiskeripolitikens bevarandemål.
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Ändringsförslag 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Mot bakgrund av en hög grad av 
oförutsägbarhet inom fiskeverksamheten 
kan exceptionella omständigheter orsaka 
stora förluster för fiskare. För att mildra 
dessa konsekvenser, bör EHHF ha 
möjlighet att ge stöd till en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av 
genomförandet av vissa bevarandeåtgärder 
(t.ex. fleråriga planer, mål för bevarande 
och hållbart nyttjande av bestånd, åtgärder 
för att anpassa fartygens fiskekapacitet till 
tillgängliga fiskemöjligheter och tekniska 
åtgärder), av genomförande av 
nödåtgärder, av avbrytande, på grund av 
force majeure, av tillämpningen av ett 
partnerskapsavtal om hållbart fiske, av en 
naturkatastrof eller av en miljöincident. 
Stöd bör endast beviljas om 
konsekvenserna av dessa omständigheter 
blir betydande för yrkesfiskare, dvs. om det 
berörda fartygets kommersiella verksamhet 
avbryts under minst 90 på varandra 
följande dagar och om de ekonomiska 
förlusterna till följd av upphörandet 
under en angiven tidsperiod uppgår till 
mer än 30 % av det berörda företagets 
årliga omsättning. Särdragen inom ålfisket 
bör beaktas i villkoren för beviljandet av 
sådant stöd

(27) Mot bakgrund av en hög grad av 
oförutsägbarhet inom fiskeverksamheten 
kan exceptionella omständigheter orsaka 
stora förluster för fiskare. För att mildra 
dessa konsekvenser, bör EHHF ha 
möjlighet att ge stöd till en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av 
genomförandet av vissa bevarandeåtgärder 
(t.ex. fleråriga planer, mål för bevarande 
och hållbart nyttjande av bestånd, åtgärder 
för att anpassa fartygens fiskekapacitet till 
tillgängliga fiskemöjligheter och tekniska 
åtgärder), av genomförande av 
nödåtgärder, av avbrytande, på grund av 
force majeure, av tillämpningen av ett 
partnerskapsavtal om hållbart fiske, av en 
naturkatastrof eller av en miljöincident. 
Stöd bör endast beviljas om 
konsekvenserna av dessa omständigheter 
blir betydande för yrkesfiskare, dvs. om det 
berörda fartygets kommersiella verksamhet 
avbryts under minst 30 dagar. Särdragen 
inom ålfisket bör beaktas i villkoren för 
beviljandet av sådant stöd.
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Ändringsförslag 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att bidra till en gynnsam 
utveckling av bestånden och för att 
upprätthålla fiskeverksamheten under 
perioder då inget förbud råder bör EHFF 
kunna stödja genomförandet av 
biologiska återhämtningsperioder, 
förutsatt att sådana perioder, när de 
genomförs vid vissa kritiska faser av 
arternas livscykel, är nödvändiga för ett 
hållbart utnyttjande av fiskresurserna.

Or. pt
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Ändringsförslag 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Det är nödvändigt att omedelbart 
stödja inrättandet av en 
lönekompensationsfond som täcker de 
perioder som omfattas av fiskeförbud, och 
att dessa perioder räknas som aktiv tjänst 
vid beräkning av pensioner och övriga 
socialförsäkringsgrundade rättigheter. 
Det bör även införas en minimilön, som 
ska fastställas i enlighet med lokal praxis, 
förhandlingar och kollektivavtal.

Or. pt
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Ändringsförslag 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
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Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det småskaliga kustfisket bedrivs 
av fiskefartyg under 12 meter, som inte 
använder släpredskap. Denna sektor står 
för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är 
registrerade i unionen och nästan hälften av 
all sysselsättning inom fiskersektorn. 
Aktörer inom det småskaliga kustfisket är 
särskilt beroende av sunda fiskbestånd som 
huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör 
därför ge dem en förmånsbehandling 
genom en stödnivå på 100 %, inklusive för 
insatser som avser kontroll och tillsyn, så 
att de uppmuntras att använda hållbara 
fiskemetoder. Vissa stödområden bör 
dessutom reserveras för småskaligt fiske i 
flottsegment där fiskekapaciteten 
balanseras med tillgängliga 
fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av 
ett begagnat fartyg och för ersättning av 
fartygets huvudmotor eller för 
modernisering. Vidare bör 
medlemsstaterna inkludera en 
handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt 
program. Handlingsplanen bör övervakas 
med stöd av indikatorer, för vilka delmål 
och mål bör fastställas

(28) Det småskaliga kustfisket bedrivs 
av fiskefartyg under 12 meter, som inte 
använder släpredskap. Denna sektor står 
för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är 
registrerade i unionen och nästan hälften av 
all sysselsättning inom fiskerisektorn. 
Aktörer inom det småskaliga kustfisket är 
särskilt beroende av sunda fiskbestånd som 
huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör 
därför ge dem en förmånsbehandling 
genom en stödnivå på 100 %, inklusive för 
insatser som avser kontroll och tillsyn, så 
att de uppmuntras att använda hållbara 
fiskemetoder. Vissa stödområden bör 
dessutom reserveras för småskaligt fiske 
eftersom det är nödvändigt att säkerställa 
att fiskekapaciteten balanseras med 
tillgängliga fiskemöjligheter, t.ex. stöd för 
förvärv, renovering och ombyggnad av ett 
fartyg och för ersättning av fartygets 
huvudmotor eller för modernisering. 
Vidare bör medlemsstaterna inkludera en 
handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt 
program. Handlingsplanen bör övervakas 
med stöd av indikatorer, för vilka delmål 
och mål bör fastställas

Or. pt



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

SV Förenade i mångfalden SV

27.3.2019 A8-0176/309

Ändringsförslag 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Livsmedelstryggheten är beroende 
av effektiva och välorganiserade 
marknader, då detta ökar öppenheten, 
stabliteten, kvaliteten och diversiteten i 
livsmedelskedjan, och av 
konsumentinformation. Det bör, i detta 
syfte, vara möjligt för EHFF att stödja 
saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, i linje med målen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1379/2013 (förordningen om en 
samlad marknadsordning)14. Stöd bör i 
synnerhet vara tillgängligt för inrättandet 
av producentorganisationer, genomförandet 
av produktions- och saluföringsplaner, 
främjandet av nya avsättningsmöjligheter 
och utveckling och spridning av 
marknadsinformation.

(33) Livsmedelstryggheten är beroende 
av effektiva och välorganiserade 
marknader, då detta ökar öppenheten, 
stabiliteten, kvaliteten och diversiteten i 
livsmedelskedjan, och av 
konsumentinformation. Det bör, i detta 
syfte, vara möjligt för EHFF att stödja 
saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, i linje med målen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1379/2013 (förordningen om en 
samlad marknadsordning)14 genom att 
främja mekanismer som förbättrar priset 
vid första försäljningen i syfte att stödja 
fiskarna genom att höja ersättningen för 
deras arbete och som främjar en rättvis 
och jämn fördelning av mervärde längs 
sektorns värdekedja genom sänkta 
marginaler för mellanhänderna, höjda 
priser i producentledet och kontrollerade 
priser i konsumentledet. Stöd bör i 
synnerhet vara tillgängligt för inrättandet 
av kooperativa producentorganisationer, 
genomförandet av produktions- och 
saluföringsplaner, främjandet av nya 
avsättningsmöjligheter och utveckling och 
spridning av marknadsinformation.

__________________ __________________
14 Europaparlamentets och rådets 14 Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 
december 2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT 
L 354, 28.12.2013, s. 1).

förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 
december 2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT 
L 354, 28.12.2013, s. 1).
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27.3.2019 A8-0176/310

Ändringsförslag 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Anpassning och förvaltning av 
fiskekapaciteten.

(a) Anpassning och förvaltning av 
fiskekapaciteten, inte minst genom 
ombyggnad eller renovering av fartyg 
eller fartygsmotorer för att göra fartygen 
säkrare och möjliggöra längre vistelser till 
havs.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Ändringsförslag 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förstärkning av sektorns 
värdekedja och främjande av 
saluföringsstrategier.

(c) Förstärkning av sektorns 
värdekedja och främjande av 
saluföringsstrategier, genom främjande av 
mekanismer som förbättrar priset vid 
första försäljningen i syfte att stödja 
fiskarna genom att höja ersättningen för 
deras arbete och som främjar en rättvis 
och jämn fördelning av mervärde längs 
sektorns värdekedja genom sänkta 
marginaler för mellanhänderna, höjda 
priser i producentledet och kontrollerade 
priser i konsumentledet.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Ändringsförslag 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ombyggnad, förnyelse och 
nydimensionering av fartyg som är 
uppenbart omoderna, i syfte att förbättra 
fiskeförhållandena och möjliggöra längre 
vistelser till havs.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Ändringsförslag 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, 
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 90 på 
varandra följande dagar, och

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 30 på 
varandra följande dagar, och

Or. pt


