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KORT BEGRUNDELSE

Det overordnede mål for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er at støtte målene for 
den fælles fiskeripolitik – et politikområde, hvor EU har enekompetence – med henblik på at 
videreudvikle EU's integrerede havpolitik og støtte EU's internationale forpligtelser inden for 
havforvaltning på en måde, der supplerer samhørighedspolitikken, den fælles fiskeripolitik og 
andre EU-politikker.

En EHFF for årene 2021-2027 er meget vigtig, og en væsentlig styrkelse af fiskerisektoren, 
også med hensyn til dens finansielle ramme, er afgørende.

Det foreslåede loft over den flerårige finansielle ramme for EHFF i mio. EUR
FFR 2014-2020 EU-27 i 
faste 2018-priser

FFR 2021-2027 i faste 
2018-priser

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 6 243 6 866

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn 
til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. minder om, at Europa-
Parlamentet har vedtaget to beslutninger, 
hhv. den 14. marts og den 30. maj 2018, 
om den flerårige finansielle ramme (FFR) 
for 2021-2027;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. fremhæver betydningen af de 
horisontale principper, der bør ligge til 
grund for FFR for 2021-2027 og alle de 
tilknyttede EU-politikker; Parlamentet 
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bekræftede i denne forbindelse atter sin 
holdning om, at EU skal leve op til sit 
løfte om at gå forrest i gennemførelsen af 
FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), 
og beklagede fraværet af en klar og synlig 
forpligtelse i denne henseende i FFR-
forslagene;

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1c. understreger sin holdning om, at 
de klimarelaterede horisontale udgifter 
som følge af Parisaftalen bør forhøjes 
betydeligt i forhold til den nuværende 
FFR og nå op på 30 % så hurtigt som 
muligt og senest i 2027;

Ændringsforslag 4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 d (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1d. minder om, at Europa-
Parlamentet i sin beslutning af 14. marts 
2018 understregede fiskerisektorens, det 
maritime miljøs og den "blå økonomis" 
samfundsøkonomiske og miljømæssige 
betydning og deres bidrag til en 
bæredygtig fødevareuafhængighed i EU 
med hensyn til at sikre bæredygtighed 
inden for europæisk akvakultur og fiskeri 
og begrænse de miljømæssige virkninger; 
endvidere opfordrede Europa-
Parlamentet til, at niveauet for de 
finansielle bevillinger, der er afsat til 
fiskerisektoren, opretholdes under den 
nuværende FFR, og til en forhøjelse af 
bevillingerne til maritime anliggender, 
hvis der opstår nye behov;
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den 14. marts 2018 og 30. maj 
2018 understregede Europa-Parlamentet i 
sine beslutninger om den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027 
betydningen af horisontale principper, 
som bør understøtte FFR 2021-2027 og 
alle dermed forbundne EU-politikker. 
Parlamentet bekræftede i denne 
forbindelse atter sin holdning om, at EU 
skal leve op til sit løfte om at gå forrest i 
gennemførelsen af FN's mål for 
bæredygtig udvikling (SDG), og beklagede 
fraværet af en klar og synlig forpligtelse i 
denne henseende i FFR-forslagene. 
Parlamentet anmodede derfor om, at 
målene for bæredygtig udvikling 
integreres i alle EU's politikker og 
initiativer i den næste FFR. Det gentager 
endvidere, at der kun kan opnås en 
stærkere og mere ambitiøs Union, hvis 
denne tildeles flere bevillinger; opfordrer 
derfor til fortsat støtte til de eksisterende 
politikker, herunder navnlig EU's 
mangeårige politikker, der er forankret i 
traktaterne, nemlig den fælles landbrugs-
og fiskeripolitik og 
samhørighedspolitikken, da de medfører 
konkrete resultater af det europæiske 
projekt for EU-borgerne.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Desuden understregede Europa-
Parlamentet i sine beslutninger af 14. 
marts og 30. maj 2018 om den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027, at 
udryddelse af forskelsbehandling er 
afgørende for, at EU kan opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til et 
inkluderende Europa. Det anmodede 
derfor om, at forpligtelser med hensyn til 
kønsaspektet og ligestilling mellem 
kønnene integreres i alle EU's politikker 
og initiativer i den næste FFR.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Endvidere understregede Europa-
Parlamentet i sine beslutninger af hhv. 
14. marts og 30. maj 2018 om den 
flerårige finansielle ramme for 2021-2027 
sin holdning om, at de klimarelaterede 
horisontale udgifter som følge af 
Parisaftalen burde forhøjes betydeligt i 
forhold til den nuværende FFR og nå op 
på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 
2027.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra den 
mulighed, som de giver for at nå de 
specifikke mål med foranstaltningerne og 

(7) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra den 
mulighed, som de giver for at nå de 
specifikke mål med foranstaltningerne og 
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levere resultater, bl.a. under hensyntagen 
til kontrolomkostningerne, den 
administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. Dette 
bør omfatte overvejelser vedrørende 
anvendelsen af faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger, samt finansiering, der 
ikke er direkte knyttet til omkostningerne, 
som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. [forordningen om de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget].

levere resultater, bl.a. under hensyntagen 
til kontrolomkostningerne, den 
administrative byrde og risikoen for 
manglende overholdelse. Dette bør omfatte 
overvejelser vedrørende anvendelsen af 
faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger, samt finansiering, der 
ikke er direkte knyttet til omkostningerne, 
som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. [forordningen om de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget].

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
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 midlertidig ophør med 
fiskeriaktiviteter bør begrænses.

(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 6 866 943 600 EUR i faste 
2018-priser (dvs. 7 739 176 524 EUR i 
løbende priser). EHFF-midlerne bør 
opdeles mellem delt, direkte og indirekte 
forvaltning. Der bør tildeles 5 939 794 375 
EUR i faste 2018-priser (dvs. 6 694 261 
648 EUR i løbende priser) til støtte under 
delt forvaltning og 927 149 225 EUR i 
faste 2018-priser (dvs. 1 044 914 876 EUR
i løbende priser) 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 på 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 



PE625.572v02-00 8/21 AD\1169474DA.docx

DA

formål, mens beløb til endeligt og 
midlertidig ophør med fiskeriaktiviteter bør 
begrænses.

__________________ __________________

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

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af 
Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af 
ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der 
vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EHFF bør baseres på fire 
prioriteter: fremme af bæredygtigt fiskeri 
og bevarelse af havets biologiske 
ressourcer bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående kystsamfund 
styrkelse af den internationale 
havforvaltning og muliggørelse af sikre, 
rene og bæredygtigt forvaltede have. Disse 
prioriteter bør forfølges gennem delt, 
direkte og indirekte forvaltning.

(10) EHFF bør baseres på fire 
prioriteter: fremme af bæredygtigt fiskeri 
og bevarelse af havets biologiske 
ressourcer, bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem fiskeri, akvakultur og 
markeder præget af konkurrenceevne og 
bæredygtighed, fremme af en bæredygtig 
blå økonomi og velstående kystsamfund, 
herunder øer og regioner i den yderste 
periferi, styrkelse af den internationale 
havforvaltning og muliggørelse af sikre, 
rene og bæredygtigt forvaltede have. Disse 
prioriteter bør forfølges gennem delt, 
direkte og indirekte forvaltning.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 

(13) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
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overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og FN's mål for bæredygtig udvikling bør 
denne forordning bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at opnå det overordnede 
mål om, at mindst 25 % af Unionens 
udgifter i budgettet bidrager til 
klimamålene. Tiltag i medfør af denne 
forordning forventes at bidrage med 30 % 
af EHFF's samlede finansieringsramme til 
klimamålene. De relevante foranstaltninger 
vil blive fastsat under forberedelsen og 
gennemførelsen af EHFF og blive 
revurderet i forbindelse med de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen,
og FN's mål for bæredygtig udvikling bør 
denne forordning bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at opnå det overordnede 
mål om, at mindst 25 % af Unionens 
udgifter i budgettet bidrager til 
klimamålene i FFR-perioden 2021-2027, 
og et årligt mål på 30 % så hurtigt som 
muligt og senest i 2027. Tiltag i medfør af 
denne forordning forventes at bidrage med 
35 % af EHFF's samlede 
finansieringsramme til klimamålene. De 
relevante foranstaltninger vil blive fastsat 
under forberedelsen og gennemførelsen af 
EHFF og blive revurderet i forbindelse 
med de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EHFF bør bidrage til opnåelsen af 
følgende af Unionens miljømålsætninger:
Bidraget bør spores ved anvendelse af 
Unionens klimamarkører, og der bør 
rapporteres regelmæssige om det i 
forbindelse med evalueringer og årlige 
performancerapporter.

(14) EHFF bør bidrage til opnåelsen af 
Unionens miljømålsætninger under 
behørig hensyntagen til social 
samhørighed. Bidraget bør spores ved 
anvendelse af Unionens klimamarkører, og 
der bør rapporteres regelmæssigt om det i 
forbindelse med evalueringer og årlige 
performancerapporter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Fiskeriet er af vital betydning for 
leveforholdene og kulturarven i mange 
kystsamfund i Unionen, særlig i de 
samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang 
spiller en vigtig rolle. Med en 

(18) Fiskeriet er af vital betydning for 
leveforholdene og kulturarven i mange 
kystsamfund, øer og regioner i den yderste 
periferi i Unionen, særlig i de samfund 
hvor kystfiskeri og kystnært fiskeri af 
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gennemsnitsalder på over 50 år i mange 
fiskersamfund er generationsskifte og 
diversificering af aktiviteterne stadig en 
udfordring.

mindre omfang spiller en vigtig rolle. Med 
en gennemsnitsalder på over 50 år i mange 
fiskersamfund er generationsskifte og 
diversificering af aktiviteterne stadig en 
udfordring.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Fiskeri og akvakultur bidrager til 
fødevaresikkerhed og ernæring. I 
øjeblikket importerer Unionen imidlertid 
over 60 % af sine forsyninger af fiskevarer 
og er derfor stærkt afhængig af tredjelande. 
En stor udfordring består i at fremme 
forbruget af fiskeprotein, der er produceret 
i Unionen, lever op til høje 
kvalitetsstandarder og er tilgængelige for 
forbruger til overkommelige priser.

(31) De Forenede Nationers 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling 
fastsætter udryddelse af sult, opnåelse af 
fødevaresikkerhed og forbedret ernæring 
som et af de 17 mål for bæredygtig 
udvikling (mål 2). Unionen har forpligtet 
sig fuldt ud til dette mål og opfyldelsen af 
det. På den baggrund bidrager fiskeri og 
akvakultur til fødevaresikkerhed og 
ernæring. I øjeblikket importerer Unionen 
imidlertid over 60 % af sine forsyninger af 
fiskevarer og er derfor stærkt afhængig af 
tredjelande. En stor udfordring består i at 
fremme forbruget af fiskeprotein, der er 
produceret i Unionen med høje 
kvalitetsstandarder, og som er tilgængeligt
for forbrugere til overkommelige priser.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) EHFF bør have mulighed for at 
støtte fremme af bæredygtigudvikling af 
akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, 
til opdræt af vanddyr og dyrkning af 
planter til produktion af fødevarer og andre 
råvarer. Der findes fortsat komplekse 
administrative procedurer i nogle 
medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til 

(32) EHFF bør have mulighed for at 
støtte fremme af bæredygtig udvikling af 
akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur
og lukkede indeslutningssystemer, til 
opdræt af vanddyr og dyrkning af planter 
til produktion af fødevarer og andre 
råvarer. Der findes fortsat komplekse 
administrative procedurer i nogle 



AD\1169474DA.docx 11/21 PE625.572v02-00

DA

plads og byrdefulde 
licensudstedelsesprocedurer, som gør det 
vanskeligt for sektoren at forbedre de 
opdrættede og dyrkede produkters image 
og konkurrenceevne. Støtte bør være i 
overensstemmelse med de flerårige 
nationale strategiplaner for akvakultur, der 
er udviklet på grundlag af forordning (EU) 
nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til 
miljømæssig bæredygtighed, produktive 
investeringer, innovation, tilegnelse af 
erhvervsmæssige færdigheder, forbedring 
af arbejdsvilkårene og 
kompensationsforanstaltninger, som 
leverer vigtige land- og 
naturforvaltningstjenester, være 
støtteberettiget. Tiltag inden for 
folkesundheden, 
akvakulturforsikringsordninger og tiltag 
inden for dyresundheden og -velfærden bør 
også være støtteberettiget. I tilfælde af 
produktive investeringer bør støtten kun 
ydes gennem finansielle instrumenter og 
gennem InvestEU, som har en større 
løftestangseffekt på markederne og derfor 
er mere relevante end tilskud, når det drejer 
sig om at tage hånd om sektorens 
udfordringer med finansieringen.

medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til 
plads og byrdefulde 
licensudstedelsesprocedurer, som gør det 
vanskeligt for sektoren at forbedre de 
opdrættede og dyrkede produkters image 
og konkurrenceevne. Støtte bør være i 
overensstemmelse med de flerårige 
nationale strategiplaner for akvakultur, der 
er udviklet på grundlag af forordning (EU) 
nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til 
miljømæssig bæredygtighed, produktive 
investeringer, innovation, tilegnelse af 
erhvervsmæssige færdigheder, forbedring 
af arbejdsvilkårene og 
kompensationsforanstaltninger, som 
leverer vigtige land- og 
naturforvaltningstjenester, være 
støtteberettiget. Tiltag inden for 
folkesundheden, 
akvakulturforsikringsordninger og tiltag 
inden for dyresundheden og -velfærden bør 
også være støtteberettiget. I tilfælde af 
produktive investeringer bør støtten kun 
ydes gennem finansielle instrumenter og 
gennem InvestEU, som har en større 
løftestangseffekt på markederne og derfor 
er mere relevante end tilskud, når det drejer 
sig om at tage hånd om sektorens 
udfordringer med finansieringen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Jobskabelse i kystregioner 
afhænger af lokalt styret udvikling af en 
bæredygtig blå økonomi, som genopliver 
disse regioners sociale struktur. 
Havindustrier og -tjenester vil 
sandsynligvis gennemgå en kraftigere 
vækst end den globale økonomi og yde et 
væsentligt bidrag til beskæftigelse og 
vækst i senest 2030. For at være 
bæredygtig afhænger væksten i den blå 
økonomi af innovation og investeringer i 

(35) Jobskabelse i kystregioner 
afhænger af lokalt styret udvikling af en 
bæredygtig blå økonomi, som genopliver 
den sociale struktur i disse regioner, 
herunder øerne og regionerne i den 
yderste periferi. Havindustrier og -tjenester 
vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere 
vækst end den globale økonomi og yde et 
væsentligt bidrag til beskæftigelse og 
vækst i senest 2030. For at være 
bæredygtig afhænger væksten i den blå 
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nye maritime forretningsområder og i 
bioøkonomien, herunder modeller for 
bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende 
energi, innovativ avanceret skibsbygning 
og nye havnetjenester, som kan skabe 
arbejdspladser og samtidig fremme lokal 
udvikling. Mens offentlige investeringer i 
den bæredygtige blå økonomi bør 
integreres i hele Unionens budget, bør 
EHFF specifikt have fokus på 
grundforudsætninger for udviklingen af 
den bæredygtige blå økonomi og på at 
fjerne flaskehalse med henblik på at lette 
investeringer og udviklingen af nye 
markeder, teknologier eller tjenester. Støtte 
til udviklingen af en bæredygtig blå 
økonomi bør ydes via delt, direkte og 
indirekte forvaltning.

økonomi af innovation og investeringer i 
nye maritime forretningsområder og i 
bioøkonomien, herunder modeller for 
bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende 
energi, innovativ avanceret skibsbygning 
og nye havnetjenester, som kan skabe 
arbejdspladser og samtidig fremme lokal 
udvikling. Mens offentlige investeringer i 
den bæredygtige blå økonomi bør 
integreres i hele Unionens budget, bør 
EHFF specifikt have fokus på 
grundforudsætninger for udviklingen af 
den bæredygtige blå økonomi og på at 
fjerne flaskehalse med henblik på at lette 
investeringer og udviklingen af nye 
markeder, teknologier eller tjenester. Støtte 
til udviklingen af en bæredygtig blå 
økonomi bør ydes via delt, direkte og 
indirekte forvaltning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Udviklingen af en bæredygtig blå 
økonomi afhænger i vid udstrækning af 
partnerskaber mellem lokale interessenter, 
som bidrager til vitaliteten i samfund ved 
kysterne og inde i landet og deres 
økonomier. EHFF bør levere værktøjerne 
til at fremme sådanne partnerskaber. Med 
henblik herpå bør støtte til lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet være tilgængelig 
under delt forvaltning. Denne tilgang bør 
fremme økonomisk diversificering i en 
lokal sammenhæng gennem udviklingen af 
kyst- og ferskvandsfiskeri, akvakultur og 
en bæredygtig blå økonomi. Strategier for 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer. Hvert lokale partnerskab bør 

(36) Udviklingen af en bæredygtig blå 
økonomi afhænger i vid udstrækning af 
partnerskaber mellem lokale interessenter, 
som bidrager til at sikre befolkningernes 
vitalitet og bæredygtighed i øsamfund,
samfund ved kysterne og inde i landet og 
deres økonomier. EHFF bør levere 
værktøjerne til at fremme sådanne 
partnerskaber. Med henblik herpå bør 
støtte til lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet være tilgængelig under delt 
forvaltning. Denne tilgang bør fremme 
økonomisk diversificering i en lokal 
sammenhæng gennem udviklingen af kyst-
og ferskvandsfiskeri, akvakultur og en 
bæredygtig blå økonomi. Strategier for 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
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derfor afspejle sin strategis primære fokus 
ved at sikre en afbalanceret inddragelse og 
repræsentation af alle relevante 
interessenter fra den lokale bæredygtige blå 
økonomi.

kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer. Hvert lokale partnerskab bør 
derfor afspejle sin strategis primære fokus 
ved at sikre en afbalanceret inddragelse og 
repræsentation af alle relevante 
interessenter fra den lokale bæredygtige blå 
økonomi.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Under direkte og indirekte 
forvaltning bør EHFF fokusere på 
grundforudsætningerne for en bæredygtig 
blå økonomi gennem fremme af en 
integreret styring og forvaltning af 
havpolitikken, styrkelse af overførslen og 
udbredelsen af forskning, innovation og 
teknologi inden for den bæredygtige blå 
økonomi, forbedring af maritime 
færdigheder, havkundskab og udveksling 
af socioøkonomiske data om den 
bæredygtige blå økonomi, fremme af en 
bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent 
blå økonomi og udvikling af 
projektplanlægning og innovative 
finansieringsinstrumenter. I forbindelse 
med ovennævnte områder bør der tages 
behørigt hensyn til den specifikke 
situation, som regionerne i den yderste 
periferi befinder sig i.

(38) Under direkte og indirekte 
forvaltning bør EHFF fokusere på 
grundforudsætningerne for en bæredygtig 
blå økonomi gennem fremme af en 
integreret styring og forvaltning af 
havpolitikken, styrkelse af overførslen og 
udbredelsen af forskning, innovation og 
teknologi inden for den bæredygtige blå 
økonomi, forbedring af maritime 
færdigheder, havkundskab og udveksling 
af socioøkonomiske data om den 
bæredygtige blå økonomi, fremme af en 
bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent 
blå økonomi og udvikling af 
projektplanlægning og innovative 
finansieringsinstrumenter. I forbindelse 
med ovennævnte områder bør der tages 
behørigt hensyn til den specifikke 
situation, som regionerne i den yderste 
periferi og øerne omhandlet i artikel 174 i 
TEUF befinder sig i.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42 a) De Forenede Nationers 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling 
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fastsætter opnåelse af ligestilling mellem 
mænd og kvinder og styrkelse af alle 
kvinders og pigers status som et af de 17 
mål for bæredygtig udvikling (mål 5). 
Unionen har forpligtet sig fuldt ud til 
dette mål og opfyldelsen af det. På den 
baggrund er udryddelsen af 
forskelsbehandling afgørende for, at EU 
kan opfylde sine forpligtelser med hensyn 
til et inkluderende Europa. Derfor bør 
forpligtelserne til integrering af 
kønsaspektet og ligestilling mellem 
kønnene medtages i alle EU's politikker, 
herunder denne forordning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Under delt forvaltning bør hver 
medlemsstat udarbejde ét enkelt program, 
som skal godkendes af Kommissionen. 
Inden for rammerne af regionalisering og 
for at tilskynde medlemsstaterne til en 
mere strategisk tilgang under udarbejdelsen 
af programmer bør Kommissionen 
udarbejde en analyse for hvert havområde 
med angivelse af havområdets almindelige 
styrker og svagheder med hensyn til 
opnåelsen af målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik. Analysen bør vejlede både 
medlemsstaterne og Kommissionen ved 
forhandlinger om hvert enkelt program, 
under hensyntagen til regionale 
udfordringer og behov. Ved vurderingen af 
programmerne bør Kommissionen tage 
miljømæssige og socioøkonomiske 
udfordringer i den fælles fiskeripolitik, den 
blå økonomis socioøkonomiske 
performance, udfordringerne for de enkelte 
havområder, bevarelse og genopretning af 
marine økosystemer, reduktion af 
mængden af havaffald og modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer i 

(43) Under delt forvaltning bør hver 
medlemsstat udarbejde ét enkelt program, 
som skal godkendes af Kommissionen. 
Inden for rammerne af regionalisering og 
for at tilskynde medlemsstaterne til en 
mere strategisk tilgang under udarbejdelsen 
af programmer bør Kommissionen 
udarbejde en analyse for hvert havområde 
med angivelse af havområdets almindelige 
styrker og svagheder med hensyn til 
opnåelsen af målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik. Analysen bør vejlede både 
medlemsstaterne og Kommissionen ved 
forhandlinger om hvert enkelt program, 
under hensyntagen til regionale 
udfordringer og behov. Ved vurderingen af 
programmerne bør Kommissionen tage 
miljømæssige og socioøkonomiske 
udfordringer i den fælles fiskeripolitik, den 
blå økonomis socioøkonomiske 
performance, navnlig for så vidt angår 
kystfiskeri af mindre omfang, 
udfordringerne for de enkelte havområder, 
bevarelse og genopretning af marine 
økosystemer, reduktion af mængden af 
havaffald og modvirkning af og tilpasning 
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betragtning. til klimaændringer i betragtning.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 fastsættes til 6 140 000 000 
EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 fastsættes til 
6 866 943 600 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 7 739 176 524 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den del af finansieringsrammen, 
der er under delt forvaltning som angivet i 
afsnit II, fastsættes til 5 311 000 000 EUR i 
løbende priser i overensstemmelse med den 
årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

1. Den del af finansieringsrammen, 
der er under delt forvaltning som angivet i 
afsnit II, fastsættes til 5 939 794 375 EUR i 
faste 2018-priser (dvs. 6 694 261 648 EUR 
i løbende priser) i overensstemmelse med 
den årlige fordeling, der er fastsat i bilag 
V.

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af 
Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af 
ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der 
vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 102 000 000 EUR for Azorerne og 
Madeira

a) 114 076 262 EUR i faste 2018-
priser (dvs. 128 566 125 EUR i løbende 
priser) for Azorerne og Madeira

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af 
Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af 
ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der 
vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 82 000 000 EUR for De Kanariske 
Øer

b) 91 708 367 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 103 357 081 EUR i løbende priser)
for De Kanariske Øer

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af 
Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af 
ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der 
vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 131 000 000 EUR for Guadeloupe, 
Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion og Saint-Martin.

c) 146 509 709 EUR i faste 2018-
priser (dvs. 165 119 239 EUR i løbende 
priser) for Guadeloupe, Fransk Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-
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Martin.

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af 
Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af 
ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der 
vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den del af finansieringsrammen, 
der er under direkte og indirekte 
forvaltning som angivet i afsnit III, 
fastsættes til 829 000 000 EUR i løbende 
priser.

1. Den del af finansieringsrammen, 
der er under direkte og indirekte 
forvaltning som angivet i afsnit III, 
fastsættes til 927 149 225 EUR i faste 
2018-priser (dvs. 1 044 914 876 EUR i 
løbende priser).

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af 
Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af 
ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der 
vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godtgørelse for meromkostninger i 
regionerne i den yderste periferi for 
fiskevarer og akvakulturprodukter

Godtgørelse for meromkostninger i 
regionerne i den yderste periferi og 
kystfiskeri af mindre omfang ved øerne 
omhandlet i artikel 174 i TEUF for 
fiskevarer og akvakulturprodukter
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte godtgørelse for 
meromkostninger, som støttemodtagerne 
har ved fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i artikel 6, 
stk. 2.

1. EHFF kan støtte godtgørelse for 
meromkostninger, som støttemodtagerne 
har ved fangst, opdræt, forarbejdning og
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i den 
yderste periferi og kystfiskeri af mindre 
omfang ved øerne omhandlet i artikel 174 
i TEUF som omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte foranstaltninger til 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav- og 
kystområder, herunder i indre farvande.

1. EHFF kan støtte foranstaltninger til 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav- og 
kystområder, herunder i indre farvande. I 
den forbindelse bør samarbejdet med Den 
Europæiske Rumorganisation og de 
europæiske satellitprogrammer fremmes 
for at indsamle flere data om situationen 
med hensyn til havforurening og navnlig 
plastaffald i vandet.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer i analyse og 
observation af havforurening, navnlig af 
plast, for at øge mængden af data om 
situationen
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) øge viden om plastaffald i havet og 
dets koncentrationer.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) internationalt samarbejde om og 
udvikling af havforskning og -data.

f) internationalt samarbejde om og 
udvikling af havforskning og -data , 
navnlig om plastaffald i havet, opnået ved 
hjælp af passende sensorer på satellitter, 
navnlig fra Copernicuskomponenten i 
EU's rumprogram, autonome fly og in 
situ-observationssystemer, der er i stand 
til at overvåge større stykker flydende 
affald samt koncentrationer af mindre 
stykker.
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