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KORTFATTAD MOTIVERING

Det allmänna målet för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) är att stödja målen för den 
gemensamma fiskeripolitiken, en politik där EU har exklusiv befogenhet, vidareutveckla EU:s 
integrerade havspolitik och stödja unionens internationella åtaganden på området för 
förvaltning av världshaven, som ett komplement till sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken och annan EU-politik.

EHFF är av avgörande betydelse under åren 2021–2027, och en avsevärd förstärkning av 
fiskerisektorn, även i fråga om dess finansieringsram, är synnerligen viktig.

Den fleråriga budgetramens föreslagna tak för EHFF, i miljoner euro.

Den fleråriga 
budgetramen 2014–2020 
för UE-27 i 2018 års 
fasta priser

Den fleråriga 
budgetramen 2021–
2027 i 2018 års fasta 
priser

Europeiska havs- och fiskerifonden 6 243 6 866

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande 
ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
att parlamentet antagit två resolutioner, 
den 14 mars 2018 och den 30 maj 2018, 
om den fleråriga budgetramen 2021–
2027.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)
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Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar vikten 
av de övergripande principer som bör 
ligga till grund för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 och alla därtill 
relaterade EU-politikområden.
Parlamentet bekräftade i detta 
sammanhang sin ståndpunkt att EU bör 
infria sitt löfte om att vara en föregångare 
i genomförandet av FN:s mål för hållbar 
utveckling, och beklagade avsaknaden av 
ett tydligt och synligt åtagande i denna 
riktning i de förslag som rör den fleråriga 
budgetramen.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet understryker 
sin ståndpunkt att de klimatrelaterade 
horisontella utgifterna i enlighet med 
Parisavtalet bör ökas avsevärt jämfört 
med den nuvarande fleråriga 
budgetramen, och så snart som möjligt, 
men senast 2027, uppgå till 30 %.

Ändringsförslag 4

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1d (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet erinrar om att 
det i sin resolution av den 14 mars 2018 
betonade fiskerisektorns socioekonomiska 
och ekologiska betydelse, den marina 
miljön och den ”blå ekonomin” och deras 
bidrag till en hållbar livsmedelsautonomi i 
EU när det gäller att säkerställa det 
europeiska vattenbrukets och fiskets 
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hållbarhet och minska miljöpåverkan. 
Vidare begärde parlamentet att man 
behåller nivån på anslagen till 
fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 
budgetramen och att man, om nya behov 
skulle uppstå, ökar anslagen till 
havsfrågor.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sina resolutioner av den 14 mars 
2018 och den 30 maj 2018 om den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 
betonade Europaparlamentet betydelsen 
av horisontella principer som bör ligga till 
grund för den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och alla därtill relaterade EU-
politikområden. Parlamentet bekräftade i 
detta sammanhang sin ståndpunkt att EU 
bör infria sitt löfte om att vara 
en föregångare i genomförandet av FN:s 
mål för hållbar utveckling, och beklagade 
avsaknaden av ett tydligt och synligt 
åtagande i denna riktning i de förslag som 
rör den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet begärde därför att målen för 
hållbar utveckling integreras i all EU-
politik och i alla EU-initiativ i nästa 
fleråriga budgetram. Parlamentet 
framhåller vidare att en starkare och mer 
ambitiös union endast kan uppnås om det 
ges ökade finansiella resurser. 
Parlamentet begär därför fortsatt stöd till 
befintliga politikområden, särskilt EU:s 
långvariga politikområden som finns 
förankrade i fördragen, det vill säga den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
fiskeripolitiken och 
sammanhållningspolitiken, eftersom 
dessa ger unionsmedborgarna konkreta 
fördelar.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Europaparlamentet betonade 
dessutom i sina resolutioner av den 14 
mars 2018 och 30 maj 2018 om den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027 att 
ett avskaffande av diskriminering är 
avgörande för att EU ska kunna uppfylla 
sina åtaganden för ett Europa för alla.
Parlamentet begärde därför att åtaganden 
avseende jämställdhetsintegrering och 
jämställdhet mellan kvinnor och män 
integreras i all EU-politik och i alla EU-
initiativ i nästa fleråriga budgetram.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I sina resolutioner av den 14 mars 
2018 och 30 maj 2018 om den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 underströk 
Europaparlamentet också sin ståndpunkt 
att de klimatrelaterade horisontella 
utgifterna i enlighet med Parisavtalet bör 
ökas avsevärt jämfört med den nuvarande 
fleråriga budgetramen, och så snart som 
möjligt, men senast 2027, uppgå till 30 %.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Valet av finansieringstyp och 
genomförandemetod inom ramen för denna 
förordning bör göras utifrån vad som är 

(7) Valet av finansieringstyp och 
genomförandemetod inom ramen för denna 
förordning bör göras utifrån vad som är 
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bäst för att uppnå de prioriteringar som 
fastställts för åtgärderna och för att 
leverera resultat, där hänsyn tas särskilt till 
kostnader för kontroller, administrativa 
bördor och förväntad risk för bristande 
regelefterlevnad. Detta bör omfatta 
övervägandet att använda enhetsbelopp, 
schablonsatser och enhetskostnader samt 
finansiering som inte är kopplad till 
kostnader enligt artikel 125.1 i förordning 
(EU) [förordningen om finansiella regler 
för unionens allmänna budget.

bäst för att uppnå de prioriteringar som 
fastställts för åtgärderna och för att 
leverera resultat, där hänsyn tas särskilt till 
kostnader för kontroller, administrativa 
bördor och risken för bristande 
regelefterlevnad. Detta bör omfatta 
övervägandet att använda enhetsbelopp, 
schablonsatser och enhetskostnader samt 
finansiering som inte är kopplad till 
kostnader enligt artikel 125.1 i förordning 
(EU) [förordningen om finansiella regler 
för unionens allmänna budget.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I den fleråriga budgetram som 
fastställs i förordning (EU) xx/xx5

föreskrivs att unionens budget bör fortsätta 
att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den 
föreslagna budgeten för EHFF bör uppgå 
till 6 140 000 000 EUR i löpande priser. 
EHFF:s resurser bör delas upp mellan 
delad förvaltning, direkt förvaltning och 
indirekt förvaltning. 5 311 000 000 EUR 
bör avsättas för stöd inom ramen för delad 
förvaltning och 829 000 000 EUR för stöd 
inom ramen för direkt och indirekt 
förvaltning. För att säkerställa stabilitet, 
särskilt med avseende på uppnåendet av 
den gemensamma fiskeripolitikens mål, 
bör fastställandet av de nationella 
tilldelningarna inom delad förvaltning för 
programperioden 2021–2027 baseras på 
andelarna för 2014–2020. Specifika belopp 
bör reserveras för de yttersta 
randområdena, kontroll och tillsyn samt
insamling och behandling av data för 
fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, 
medan beloppen för definitivt upphörande 
och exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten bör omfattas av en övre 
gräns.

(8) I den fleråriga budgetram som 
fastställs i förordning (EU) xx/xx5

föreskrivs att unionens budget bör fortsätta 
att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den 
föreslagna budgeten för EHFF bör uppgå 
till 6 866 943 600 EUR i fasta priser 2018 
(dvs. 7 739 176 524 EUR i löpande priser). 
EHFF:s resurser bör delas upp mellan 
delad förvaltning, direkt förvaltning och 
indirekt förvaltning. 5 939 794 375 EUR i 
fasta priser 2018 (dvs. 6 694 261 648 EUR 
i löpande priser) bör avsättas för stöd inom 
ramen för delad förvaltning och 927 149 
225 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 1 044 
914 876 EUR i löpande priser) för stöd 
inom ramen för direkt och indirekt 
förvaltning. För att säkerställa stabilitet, 
särskilt med avseende på uppnåendet av 
den gemensamma fiskeripolitikens mål, 
bör fastställandet av de nationella 
tilldelningarna inom delad förvaltning för 
programperioden 2021–2027 baseras på 
andelarna för 2014–2020. Specifika belopp 
bör reserveras för de yttersta 
randområdena, kontroll och tillsyn samt 
insamling och behandling av data för 
fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, 
medan beloppen för definitivt upphörande 
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och exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten bör omfattas av en övre 
gräns.

__________________ __________________

5 EUT C […], […], s. […]. 5 EUT C […], […], s. […].

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är 
endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna 
anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) EHFF bör grundas på fyra 
prioriteringar: att främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
att bidra till livsmedelstryggheten i unionen 
genom vattenbruk och marknader som 
präglas av konkurrenskraft och hållbarhet, 
att göra det möjligt för en hållbar blå 
ekonomi att växa och främja välmående 
kustsamhällen och att stärka den 
internationella världshavsförvaltningen och 
möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart 
förvaltade hav och oceaner. Uppfyllandet 
av dessa prioriteringar bör ske genom 
delad förvaltning, direkt förvaltning och 
indirekt förvaltning

(10) EHFF bör grundas på fyra 
prioriteringar: att främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
att bidra till livsmedelstryggheten i unionen 
genom fiske, vattenbruk och marknader 
som präglas av konkurrenskraft och 
hållbarhet, att göra det möjligt för en 
hållbar blå ekonomi att växa och främja 
välmående kustsamhällen, inklusive öar 
och de yttersta randområdena, och att 
stärka den internationella 
världshavsförvaltningen och möjliggöra 
trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade 
hav och oceaner. Uppfyllandet av dessa 
prioriteringar bör ske genom delad 
förvaltning, direkt förvaltning och indirekt 
förvaltning

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att spegla vikten av att (13) För att spegla vikten av att 
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bekämpa klimatförändringarna, i linje med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling, bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor och till 
att uppnå det övergripande målet att 25 % 
av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja 
klimatmålen. Åtgärder enligt denna 
förordning väntas bidra till 30 % av 
EHFF:s totala finansieringsram för 
klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av EHFF och kommer att 
omprövas inom ramen för relevanta 
utvärderings- och översynsprocesser

bekämpa klimatförändringarna i linje med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling, bör denna förordning 
bidra till att integrera klimatfrågor och till 
att uppnå det övergripande målet att minst 
25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska 
stödja klimatmålen under perioden för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett 
årligt mål på 30 % så snart som möjligt, 
men senast 2027. Åtgärder enligt denna 
förordning väntas bidra till 35 % av 
EHFF:s totala finansieringsram för 
klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att 
identifieras under utarbetandet och 
genomförandet av EHFF och kommer att 
omprövas inom ramen för relevanta 
utvärderings- och översynsprocesser

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) EHFF bör bidra till att unionens 
miljömål uppnås. Detta bidrag bör spåras 
genom tillämpning av unionens 
miljömarkörer och rapporteras regelbundet 
inom ramen för utvärderingar och årliga 
prestationsrapporter

(14) EHFF bör bidra till att unionens 
miljömål uppnås, med vederbörlig hänsyn 
tagen till den sociala sammanhållningen. 
Detta bidrag bör spåras genom tillämpning 
av unionens miljömarkörer och rapporteras 
regelbundet inom ramen för utvärderingar 
och årliga prestationsrapporter

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Fisket är avgörande för 
försörjningen och kulturarvet i många 
kustsamhällen i unionen, särskilt där det 
småskaliga kustfisket spelar en viktig roll. 
Med en genomsnittsålder över 50 i många 
fiskesamhällen förblir generationsskifte 

(18) Fisket är avgörande för 
försörjningen och kulturarvet i många 
kustsamhällen, på öar och i de yttersta 
randområdena i unionen, särskilt där det 
småskaliga kustfisket och inlandsfisket
spelar en viktig roll. Med en 
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och diversifiering av verksamheten en 
utmaning.

genomsnittsålder över 50 i många 
fiskesamhällen förblir generationsskifte 
och diversifiering av verksamheten en 
utmaning.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Fiske och vattenbruk bidrar till 
livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen 
importerar dock för närvarande mer än 
60 % av sin försörjning med 
fiskeriprodukter och är därför ytterst 
beroende av tredjeländer. En viktig 
utmaning består i att uppmuntra 
konsumtion av protein från 
fiskeriprodukter som producerats i unionen 
enligt höga kvalitetsstandarer och som 
finns tillgängliga för konsumenterna till 
rimliga priser.

(31) I Förenta nationernas agenda 
2030 för hållbar utveckling anges 
avskaffandet av hunger och uppnåendet 
av livsmedelstrygghet och förbättrad 
nutrition som ett av 17 mål för hållbar 
utveckling (hållbarhetsmål nr 2). Unionen 
ställer sig helt bakom detta mål och dess 
förverkligande. I detta sammanhang
bidrar fiske och vattenbruk till 
livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen 
importerar dock för närvarande mer än 
60 % av sin försörjning med 
fiskeriprodukter och är därför ytterst 
beroende av tredjeländer. En viktig 
utmaning består i att uppmuntra 
konsumtion av protein från 
fiskeriprodukter som producerats i unionen 
enligt höga kvalitetsstandarer och som 
finns tillgängliga för konsumenterna till 
rimliga priser.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja främjande och hållbar utveckling av 
vattenbruket, inbegripet vattenbruk i 
sötvatten, för odling av vattenlevande djur 
och växter för framställning av livsmedel 
och andra råvaror. Vissa medlemsstater har 
fortfarande komplexa administrativa 

(32) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja främjande och hållbar utveckling av 
vattenbruket, inbegripet vattenbruk i 
sötvatten och slutna inneslutningssystem, 
för odling av vattenlevande djur och växter 
för framställning av livsmedel och andra 
råvaror. Vissa medlemsstater har 
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förfaranden – det kan vara svårt att få 
tillgång till utrymme och 
tillståndsprocesserna är tungrodda – och 
detta gör det svårt för sektorn att förbättra 
bilden av och konkurrenskraften för odlade 
produkter. Stödet bör vara förenligt med de 
fleråriga nationella strategiplanerna för 
utveckling av vattenbruket som utarbetas 
på grundval av förordning (EU) nr 
1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas 
för miljömässig hållbarhet, produktiva 
investeringar, innovation, förvärv av 
yrkeskompetens, förbättring av 
arbetsvillkor och för 
kompensationsåtgärder som stöder kritiska 
mark- och naturförvaltningstjänster. 
Åtgärder på folkhälsoområdet, 
försäkringssystem för vattenbruksbeståndet 
och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör 
också vara stödberättigande. När det gäller 
produktiva investeringar bör stödet dock 
endast tillhandahållas genom finansiella 
instrument och genom InvestEU, vilka ger 
större hävstångsverkan på marknaderna 
och därför är mer relevanta än bidrag när 
det gäller att hantera 
finansieringsutmaningarna inom sektorn.

fortfarande komplexa administrativa 
förfaranden – det kan vara svårt att få 
tillgång till utrymme och 
tillståndsprocesserna är tungrodda – och 
detta gör det svårt för sektorn att förbättra 
bilden av och konkurrenskraften för odlade 
produkter. Stödet bör vara förenligt med de 
fleråriga nationella strategiplanerna för 
utveckling av vattenbruket som utarbetas 
på grundval av förordning (EU) nr
1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas 
för miljömässig hållbarhet, produktiva 
investeringar, innovation, förvärv av 
yrkeskompetens, förbättring av 
arbetsvillkor och för 
kompensationsåtgärder som stöder kritiska 
mark- och naturförvaltningstjänster. 
Åtgärder på folkhälsoområdet, 
försäkringssystem för vattenbruksbeståndet 
och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör 
också vara stödberättigande. När det gäller 
produktiva investeringar bör stödet dock 
endast tillhandahållas genom finansiella 
instrument och genom InvestEU, vilka ger 
större hävstångsverkan på marknaderna 
och därför är mer relevanta än bidrag när 
det gäller att hantera 
finansieringsutmaningarna inom sektorn.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Skapandet av arbetstillfällen i 
kustregioner är beroende av en lokalt ledd 
utveckling av en hållbar blå ekonomi som 
kan få den sociala strukturen i dessa 
regioner att förnyas. Havsindustrierna och 
havstjänsterna kommer sannolikt att 
överträffa tillväxten inom den globala 
ekonomin och bidra i betydlig utsträckning 
till sysselsättning och tillväxt fram till 
2030. För att vara hållbar är den blå 
tillväxten beroende av innovation och 
investeringar i nya områden inom 

(35) Skapandet av arbetstillfällen i 
kustregioner är beroende av en lokalt ledd 
utveckling av en hållbar blå ekonomi som 
kan få den sociala strukturen i dessa 
regioner, inklusive öarna och de yttersta 
randområdena, att förnyas. 
Havsindustrierna och havstjänsterna 
kommer sannolikt att överträffa tillväxten 
inom den globala ekonomin och bidra i 
betydlig utsträckning till sysselsättning och 
tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar 
är den blå tillväxten beroende av 
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havssektorn och i bioekonomin, till 
exempel hållbara turismmodeller, 
havsbaserad förnybar energi, innovativ 
avancerad varvsindustri och nya 
hamntjänster, som kan skapa 
arbetstillfällen och samtidigt stärka den 
lokala utvecklingen. Medan de offentliga 
investeringarna i den hållbara blå 
ekonomin bör effektiviseras i hela 
unionsbudgeten, bör EHFF särskilt 
fokusera på nödvändiga villkor för 
utvecklingen av den hållbara blå ekonomin 
och på att undanröja flaskhalsar för att 
underlätta investeringar och utvecklingen 
av nya marknader och ny teknologi eller 
nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den 
hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen 
för delad, direkt och indirekt förvaltning.

innovation och investeringar i nya områden 
inom havssektorn och i bioekonomin, till 
exempel hållbara turismmodeller, 
havsbaserad förnybar energi, innovativ 
avancerad varvsindustri och nya 
hamntjänster, som kan skapa 
arbetstillfällen och samtidigt stärka den 
lokala utvecklingen. Medan de offentliga 
investeringarna i den hållbara blå 
ekonomin bör effektiviseras i hela 
unionsbudgeten, bör EHFF särskilt 
fokusera på nödvändiga villkor för 
utvecklingen av den hållbara blå ekonomin 
och på att undanröja flaskhalsar för att 
underlätta investeringar och utvecklingen 
av nya marknader och ny teknologi eller 
nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den 
hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen 
för delad, direkt och indirekt förvaltning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Utvecklingen av en hållbar blå 
ekonomi är starkt beroende av partnerskap 
mellan lokala aktörer som bidrar till 
livskraften i kust- och inlandssamhällen 
och ekonomierna i dessa områden. EHFF 
bör tillhandahålla verktyg för att främja 
sådana partnerskap. Därför bör stöd för 
lokalt ledd utveckling (LLU) vara 
tillgängligt inom ramen för delad 
förvaltning. Detta tillvägagångssätt bör få 
fart på ekonomisk diversifiering i ett lokalt 
sammanhang genom utveckling av kust-
och inlandsfiske, vattenbruk och en hållbar 
blå ekonomi. LLU-strategier bör 
säkerställa att lokala samhällen bättre 
utnyttjar och drar nytta av de möjligheter 
som den hållbara blå ekonomin erbjuder, 
och att de tar vara på och stärker 
miljömässiga, kulturella, sociala och 
mänskliga resurser. Varje lokalt 
partnerskap bör återspegla strategins 

(36) Utvecklingen av en hållbar blå 
ekonomi är starkt beroende av partnerskap 
mellan lokala aktörer som bidrar till 
livskraften och befolkningens försörjning 
i kust-, ö- och inlandssamhällen och 
ekonomierna i dessa områden. EHFF bör 
tillhandahålla verktyg för att främja sådana 
partnerskap. Därför bör stöd för lokalt ledd 
utveckling (LLU) vara tillgängligt inom 
ramen för delad förvaltning. Detta 
tillvägagångssätt bör få fart på ekonomisk 
diversifiering i ett lokalt sammanhang 
genom utveckling av kust- och 
inlandsfiske, vattenbruk och en hållbar blå 
ekonomi. LLU-strategier bör säkerställa att 
lokala samhällen bättre utnyttjar och drar 
nytta av de möjligheter som den hållbara 
blå ekonomin erbjuder, och att de tar vara 
på och stärker miljömässiga, kulturella, 
sociala och mänskliga resurser. Varje 
lokalt partnerskap bör återspegla strategins 
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huvudinriktning genom att säkerställa 
balans i deltagande och representation vad 
gäller alla aktörer från den lokala hållbara 
ekonomin

huvudinriktning genom att säkerställa 
balans i deltagande och representation vad 
gäller alla aktörer från den lokala hållbara 
ekonomin

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Inom ramen för direkt och indirekt 
förvaltning bör EHFF fokusera på 
nödvändiga villkor för en hållbar blå 
ekonomi genom främjande av en integrerad 
styrning och förvaltning av havspolitiken, 
förbättrad överföring och förbättrat 
utnyttjande av forskning, innovation och 
teknik i den hållbara blå ekonomin, 
förbättrad kompetens inom det maritima 
området, ökad kunskap om haven och ökad 
delning av socioekonomiska data om den 
hållbara blå ekonomin och främjande av en 
koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå 
ekonomi och utveckling, samt framtagande 
av projektöversikter och innovativa 
finansieringsinstrument. Vederbörlig 
hänsyn bör tas till de yttersta 
randområdenas särskilda situation i 
förhållande till de ovan nämnda områdena.

(38) Inom ramen för direkt och indirekt 
förvaltning bör EHFF fokusera på 
nödvändiga villkor för en hållbar blå 
ekonomi genom främjande av en integrerad 
styrning och förvaltning av havspolitiken, 
förbättrad överföring och förbättrat 
utnyttjande av forskning, innovation och 
teknik i den hållbara blå ekonomin, 
förbättrad kompetens inom det maritima 
området, ökad kunskap om haven och ökad 
delning av socioekonomiska data om den 
hållbara blå ekonomin och främjande av en 
koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå 
ekonomi och utveckling, samt framtagande 
av projektöversikter och innovativa 
finansieringsinstrument. Vederbörlig 
hänsyn bör tas till den särskilda 
situationen för de yttersta randområden 
och öar som omfattas av artikel 174 EUF-
fördraget i förhållande till de ovan nämnda 
områdena.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) I Förenta nationernas agenda 
2030 för hållbar utveckling anges 
uppnåendet av jämställdhet och 
stärkandet av alla kvinnors och flickors 
egenmakt som ett av 17 mål för hållbar 
utveckling (hållbarhetsmål nr 5). Unionen 
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ställer sig helt bakom detta mål och dess 
förverkligande. I det sammanhanget är 
avskaffandet av diskriminering avgörande 
för att EU ska kunna fullgöra sina 
åtaganden när det gäller ett Europa för 
alla. Därför bör åtaganden i fråga om 
jämställdhetsintegrering och jämställdhet 
mellan kvinnor och män integreras i all 
EU-politik, inbegripet denna förordning.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Inom ramen för delad förvaltning 
bör varje medlemsstat utarbeta ett enda 
program som bör godkännas av 
kommissionen. Inom ramen för 
regionalisering och i syfte att uppmuntra 
medlemsstaterna att tillämpa ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt under 
utarbetandet av programmen bör 
kommissionen ta fram en analys för varje 
havsområde med uppgifter om 
gemensamma styrkor och svagheter vad 
gäller uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens mål. Analysen bör vägleda 
både medlemsstater och kommissionen i 
förhandlingarna om varje enskilt program, 
med beaktande av regionala utmaningar 
och behov. När kommissionen bedömer 
programmen bör den ta hänsyn till den 
gemensamma fiskeripolitikens 
miljömässiga och socioekonomiska 
utmaningar, den hållbara blå ekonomins 
prestation på det socioekonomiska planet, 
olika utmaningar på havsområdesnivå, 
bevarandet av de marina ekosystemen, 
behovet av att minska förekomsten av 
marint skräp samt åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar.

(43) Inom ramen för delad förvaltning 
bör varje medlemsstat utarbeta ett enda 
program som bör godkännas av 
kommissionen. Inom ramen för 
regionalisering och i syfte att uppmuntra 
medlemsstaterna att tillämpa ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt under 
utarbetandet av programmen bör 
kommissionen ta fram en analys för varje 
havsområde med uppgifter om 
gemensamma styrkor och svagheter vad 
gäller uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens mål. Analysen bör vägleda 
både medlemsstater och kommissionen i 
förhandlingarna om varje enskilt program, 
med beaktande av regionala utmaningar 
och behov. När kommissionen bedömer 
programmen bör den ta hänsyn till den 
gemensamma fiskeripolitikens 
miljömässiga och socioekonomiska 
utmaningar, den hållbara blå ekonomins 
prestation på det socioekonomiska planet, i 
synnerhet när det gäller småskaligt 
kustfiske, olika utmaningar på 
havsområdesnivå, bevarandet av de marina 
ekosystemen, behovet av att minska 
förekomsten av marint skräp samt åtgärder 
för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFF för perioden 
2021–2027 ska vara 6 140 000 000 EUR i 
löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFF för perioden 
2021–2027 ska vara 6 866 943 600 EUR i 
fasta priser 2018 (dvs. 7 739 176 524 EUR 
i löpande priser).

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 5 311 000 000 EUR i 
löpande priser i enlighet med den årliga 
fördelning som anges i bilaga V.

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 5 939 794 375 EUR i 
fasta priser 2018 (dvs. 6 694 261 648 EUR 
i löpande priser) i enlighet med den årliga 
fördelning som anges i bilaga V.

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är 
endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna 
anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 102 000 000 EUR för Azorerna och 
Madeira,

(a) 114 076 262 EUR i fasta priser 
2018 (dvs. 128 566 125 EUR i löpande 
priser) för Azorerna och Madeira,
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Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är 
endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna 
anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 82 000 000 EUR för Kanarieöarna, (b) 91 708 367 EUR i fasta priser 2018 
(dvs. 103 357 081 EUR i löpande priser)
för Kanarieöarna,

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är 
endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna 
anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 131 000 000 EUR för Guadeloupe, 
Franska Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion och Saint-Martin.

(c) 146 509 709 EUR i fasta priser 
2018 (dvs. 165 119 239 EUR i löpande 
priser) för Guadeloupe, Franska Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-
Martin.

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är 
endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna 
anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning enligt vad som 
fastställs i avdelning III ska vara 829 000 
000 EUR i löpande priser.

1. Den del av finansieringsramen som
genomförs inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning enligt vad som 
fastställs i avdelning III ska vara 927 149 
225 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 1 044 
914 876 EUR i löpande priser).

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är 
endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna 
anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kompensation för extra kostnader i de 
yttersta randområdena med avseende på 

fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kompensation för extra kostnader i de 
yttersta randområdena och det småskaliga 
kustfisket på öar som omfattas av artikel 

174 i EUF-fördraget med avseende på 
fiskeri- och vattenbruksprodukter

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja kompensation för 
extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-
och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområden som avses i artikel 6.2.

1. EHFF får stödja kompensation för 
extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-
och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområden och det småskaliga 
kustfisket på öar som omfattas av artikel
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174 i EUF-fördraget som avses i artikel 
6.2.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja åtgärder för skydd 
och återställande av marin biologisk 
mångfald och marina ekosystem i havet 
och i kustnära områden, inbegripet i 
inlandsvatten.

1. EHFF får stödja åtgärder för skydd 
och återställande av marin biologisk 
mångfald och marina ekosystem i havet 
och i kustnära områden, inbegripet i 
inlandsvatten. För detta ändamål bör man 
främja samarbete med Europeiska 
rymdorganisationen och de europeiska 
satellitprogrammen för att samla in mer 
uppgifter om havsföroreningarna, och 
särskilt om plastskräpet i vattnet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 27 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) främja investeringar i analys och 
observation av havsföroreningar, särskilt 
plast, för att öka mängden uppgifter om 
situationen,

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 27 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) öka kunskapen om marint 
plastskräp och dess koncentrationer.

Ändringsförslag 32
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Förslag till förordning
Artikel 45 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Internationellt samarbete om och 
framtagande av världshavsforskning och 
världshavsdata.

(f) Internationellt samarbete om och 
framtagande av världshavsforskning och 
världshavsdata, i synnerhet om marint 
plastskräp, som erhålls genom lämpliga 
satellitsensorer, framför allt från EU:s 
rymdprograms Copernicuskomponent, 
självständiga luftfartyg och 
observationssystem på plats, som kan 
övervaka större samlingar av flytande 
skräp liksom koncentrationer av mindre 
föremål.
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