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KORT BEGRUNDELSE

Den 12. juni 2018 præsenterede Kommissionen det nye lovgivningsmæssige forslag om Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027. Fonden har til formål at 
målrette finansiering fra Unionens budget til at støtte den fælles fiskepolitik (FFP), Unionens 
havpolitik og Unionens internationale forpligtelser inden for havforvaltning, særlig i 
forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. 

Ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
bifalder Kommissionens meddelelse, da den har givet et godt udgangspunkt, som lovgiverne 
kan arbejde videre på og således forhåbentlig nå frem til en aftale. Ordføreren glæder sig især 
over Kommissionens indsats vedrørende fondens miljøpåvirkning, idet der fokuseres på 
beskyttelse af de marine økosystemer, og et bidrag på 30 % af fondens budget er planlagt til 
afbødning af og tilpasning til klimaændringer i overensstemmelse med forpligtelserne i 
henhold til Parisaftalen.

Ordføreren mener desuden, at forenkling, anvendelse af nærhedsprincippet, tilpasning til 
andre fonde og bedre målretning af støtten til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik vil 
gøre den nye fond mere effektiv og virkningsfuld.

Fiskeri og akvakultur bidrager til fødevaresikkerhed og ernæring. For nuværende importerer 
Unionen alligevel mere end 60 % af alle fiskevarer, og den er altså meget afhængig af 
tredjelande i denne henseende. Den største udfordring består i at tilskynde befolkningen til at 
spise fisk fra Unionen ved hjælp af høje kvalitetsstandarder og rimelige priser. I denne 
forbindelse bør akvakulturen indtage en mere fremtrædende plads i sektoren, ligesom dens 
kritiske masse bør øges, eftersom opdrættede fisk i øjeblikket kun tegner sig for 20 % af de 
fisk, der findes på de europæiske markeder. 

På trods af ovenstående mener ordføreren, at det er vigtigt at indføre en række ændringer i 
forslaget for at tilpasse det og gøre det mere fleksibelt med henblik på at undgå alt for stor 
skade på fiskerflåden i betragtning af flådens forskelligartethed på tværs af Unionen. 

Ordføreren mener, at det er vigtigt at medtage elementet fælles forvaltning, som er en 
mekanisme for forvaltning af erhvervsmæssigt fiskeri, rekreativt fiskeri og akvakultur, hvor 
regeringerne deler deres beføjelser med de lokale brugergrupper, og hvor alle parter får tildelt 
specifikke ansvarsområder og rettigheder, hvad angår oplysning og beslutningstagning i 
spørgsmål vedrørende forvaltning af aktiviteterne. Vi må nemlig ikke glemme, at dem, der har 
størst interesse i at sikre fiskepladserne og fiskebestandene er fiskerne selv, eftersom de ikke 
kan drive virksomhed uden fisk, og uden virksomheder er der ingen job. Derfor har 
ordføreren – ved hjælp af nærværende ændringsforslag – forsøgt på bedste vis at opretholde 
balancen mellem miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. 

Endelig mener ordføreren, at forenklingen og præciseringen af de aktiviteter, som 
medlemsstaterne kan gennemføre inden for rammerne af EHFF, vil lette forvaltningen, 
reducere de administrative byrder og i sidste ende hjælpe EU's maritime fiskerisektor, 
samtidig med at målet om bæredygtig udvikling fremmes.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Det er nødvendigt at oprette en 
Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for 
perioden 2021-2027 Fonden har til formål 
at målrette finansiering fra Unionens 
budget til at støtte fuld og rettidig 
gennemførelse af den fælles fiskepolitik 
(FFP), havstrategirammedirektivet, 
Unionens havpolitik og Unionens 
internationale forpligtelser inden for 
havforvaltning. Finansieringen er sammen 
med en ansvarlig fiskeripolitik en af de 
vigtige katalysatorer for bæredygtigt 
fiskeri og bevarelsen af havets biologiske 
ressourcer, for fødevaresikkerhed gennem 
leveringen af fiskevarer, for fremme af en 
bæredygtig blå økonomi, der udvikler sig 
inden for økologiske begrænsninger og 
for sunde, sikre, rene og bæredygtigt 
forvaltede have.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som global aktør på havområdet og 
verdens femtestørste producent af 
fiskevarer har Unionen et stort ansvar, når 
det drejer sig om at beskytte og bevare 
havene og deres ressourcer og forvalte dem 
på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er 
af største betydning i en tid, hvor verdens 
befolkning vedbliver med at vokse. Det er 

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

desuden af socioøkonomisk interesse for 
Unionen: en bæredygtig blå økonomi, der 
udvikler sig inden for økologiske 
begrænsninger, fremmer investeringer, 
beskæftigelse og vækst, fremmer forskning 
og innovation og bidrager til 
energisikkerhed gennem havenergi. 
Desuden er sikre have yderst vigtige for 
effektiv grænsekontrol og for den globale 
bekæmpelse af maritim kriminalitet, 
hvorved der tages hånd om borgernes 
bekymringer vedrørende sikkerhed.

Ændringsforslag 3

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. Det flerårige EHFF-
budget 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.

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Europas maritime sektor 
beskæftiger over 5 millioner mennesker og 
genererer næsten 500 mia. EUR om året og 
har potentiale til at skabe langt flere 
arbejdspladser. Den globale maritime 
økonomis output vurderes til 1,3 bio.EUR, 
og dette kan mere end fordobles inden 
2030. Behovet for at nå CO2-
emissionsmål, øge ressourceeffektiviteten 
og mindske den blå økonomis miljøaftryk 
har været en væsentlig drivende kraft bag 
innovation i andre sektorer, som f.eks. 
skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, 
opmudring, beskyttelse af kystområder og 
havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet 
investeret i den maritime økonomi ved 
hjælp af Unionens strukturfonde, særlig 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Det 
er nødvendigt at anvende nye 
investeringsredskaber som f.eks. InvestEU 
for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

(9) Europas maritime sektor 
beskæftiger over 5 millioner mennesker og 
genererer næsten 500 mia. EUR om året og 
har potentiale til at skabe langt flere 
arbejdspladser, om end fiskebestandene 
fortsat bør overvåges og beskyttes mod 
overfiskning ved hjælp af egnede 
foranstaltninger. Den globale maritime 
økonomis output vurderes til 1,3 bio. EUR, 
og dette kan mere end fordobles inden 
2030. Behovet for at nå CO2-
emissionsmål, øge ressourceeffektiviteten 
og mindske den blå økonomis miljøaftryk 
har været en væsentlig drivende kraft bag 
innovation i andre sektorer, som f.eks. 
skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, 
opmudring, beskyttelse af kystområder og 
havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet 
investeret i den maritime økonomi ved 
hjælp af Unionens strukturfonde, særlig 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Det 
er nødvendigt at anvende nye 
investeringsredskaber som f.eks. InvestEU 
for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

Ændringsforslag 5

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 

(10) EHFF bør baseres på fire 
prioriteter, som er i fuld overensstemmelse 
med målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik: fremme af bæredygtigt 
fiskeri og bevarelse af havets biologiske 
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bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder fremme væksten i 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.

ressourcer bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder fremme af en bæredygtig blå 
økonomi, der udvikler sig inden for 
økologiske grænser, og som fremmer
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.

Ændringsforslag 6

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 

(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 og nedbrydning af 
økosystemer, 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 
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bevarelsesmålsætninger. fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
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, herunder projekter, der 
har til formål at beskytte og genoprette 
havgræsenge og vådområder langs 
kysterne, som er effektive kulstofdræn, vil 
blive fastsat under forberedelsen og 
gennemførelsen af EHFF og blive 
revurderet i forbindelse med de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Begrundelse

IPCC understreger i sin seneste rapport, at det er nødvendigt både at nedbringe CO2-
emissionerne og fjerne CO2 fra atmosfæren.

Ændringsforslag 8

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 

(14) EHFF bør bidrage til opnåelsen af 
følgende af Unionens miljømålsætninger 
inden for rammerne af den fælles 
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Unionens klimamarkører, og der bør 
rapporteres regelmæssige om det i 
forbindelse med evalueringer og årlige 
performancerapporter.

fiskeripolitik og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF1a Bidraget bør 
spores ved anvendelse af Unionens 
klimamarkører, og der bør rapporteres 
regelmæssige om det i forbindelse med 
evalueringer og årlige 
performancerapporter.

_________________

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25.6.2008, s. 19).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I henhold til artikel 42 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 ("forordningen om den 
fælles fiskeripolitik")7 bør Unionens 
finansielle bistand under EHFF være 
betinget af, at reglerne i den fælles 
fiskeripolitik overholdes. Ansøgninger fra 
støttemodtagere, der ikke overholder de 
gældende regler i den fælles fiskeripolitik, 
bør ikke være antagelige.

(15) I henhold til artikel 42 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 ("forordningen om den 
fælles fiskeripolitik") 7 bør Unionens 
finansielle bistand under EHFF være 
betinget af, at reglerne i den fælles 
fiskeripolitik og den relevante EU-
miljølovgivning overholdes fuldt ud. Der 
bør kun ydes finansiel støtte fra Unionen 
til erhvervsdrivende og medlemsstater, der 
fuldt ud overholder deres relevante retlige 
forpligtelser. Ansøgninger fra 
støttemodtagere, der ikke overholder de 
gældende regler i den fælles fiskeripolitik, 
bør ikke være antagelige.

_________________ _________________

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 
og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt 

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 
og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt 
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Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 
af 28.12.2013, s. 22).

Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 
af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at afhjælpe de specifikke 
betingelser i den fælles fiskeripolitik, som 
omhandlet i forordning (EU) nr. 
1380/2013, og bidrage til, at reglerne i den 
fælles fiskeripolitik overholdes, bør der 
fastsættes yderligere bestemmelser til 
reglerne om afbrydelse, suspension og 
finansielle korrektioner, jf. forordning 
(EU) nr. [forordning om fælles 
bestemmelser]. Hvis en medlemsstat eller 
en støttemodtager ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i medfør af den fælles 
fiskeripolitik, eller hvis Kommissionen har 
bevis, der peger på sådan manglende 
opfyldelse, bør Kommissionen som en 
beskyttelsesforanstaltning have mulighed 
for at afbryde betalingsfrister. I tillæg til 
muligheden for at afbryde betalingsfristen 
og for at undgå en indlysende risiko for 
udbetaling af ikkestøtteberettigede udgifter 
bør Kommissionen have mulighed for at 
suspendere betalinger og pålægge 
finansielle korrektioner i tilfælde af en 
medlemsstats alvorlige manglende 
overholdelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.

(16) For at afhjælpe de specifikke 
betingelser i den fælles fiskeripolitik, som 
omhandlet i forordning (EU) nr. 
1380/2013, og bidrage til, at reglerne i den 
fælles fiskeripolitik overholdes fuldt ud, 
bør der fastsættes yderligere bestemmelser 
til reglerne om afbrydelse, suspension og 
finansielle korrektioner, jf. forordning 
(EU) nr. [forordning om fælles 
bestemmelser]. Hvis en medlemsstat eller 
en støttemodtager ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i medfør af den fælles 
fiskeripolitik, eller hvis Kommissionen har 
bevis, der peger på sådan manglende 
opfyldelse, bør Kommissionen som en 
beskyttelsesforanstaltning have mulighed 
for at afbryde betalingsfrister. I tillæg til 
muligheden for at afbryde betalingsfristen 
og for at undgå en indlysende risiko for 
udbetaling af ikkestøtteberettigede udgifter 
bør Kommissionen have mulighed for at 
suspendere betalinger og pålægge 
finansielle korrektioner i tilfælde af en 
medlemsstats alvorlige manglende 
overholdelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) I løbet af de seneste år er der 
opnået meget ved hjælp af den fælles 
fiskeripolitik, når det drejer sig om at 

(17) I løbet af de seneste år er der ved 
hjælp af den fælles fiskeripolitik taget 
skridt til at genoprette fiskerbestande til 
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genoprette fiskerbestande til sunde 
niveauer, øge rentabiliteten i Unionens 
fiskeri og om at bevare marine 
økosystemer. Der er dog stadig væsentlige 
udfordringer, når det drejer sig om at 
opfylde den fælles fiskeripolitiks 
socioøkonomiske og miljømæssige 
målsætninger. Dette kræver fortsat støtte 
efter 2020, særlig i de havområder, hvor 
fremskridtene har været mindre.

sunde niveauer, øge rentabiliteten i 
Unionens fiskeri og til at bevare marine 
økosystemer. Der er dog stadig væsentlige 
udfordringer, når det drejer sig om fuldt ud
at opfylde den fælles fiskeripolitiks 
socioøkonomiske og miljømæssige 
målsætninger, herunder den retlige 
forpligtelse til at genoprette og opretholde 
alle populationer af fiskebestande på 
højere biomasseniveauer end dem, der 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte.
Dette kræver fortsat støtte efter 2020, 
særlig i de havområder, hvor fremskridtene 
har været mindre.

Ændringsforslag 12

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 
gennemsnitsalder på over 50 år i mange 
fiskersamfund er generationsskifte og 
diversificering af aktiviteterne stadig en 
udfordring.

(18) Fiskeriet er af vital betydning for 
leveforholdene og kulturarven i mange ø-
og kystsamfund i Unionen, særlig i de 
samfund hvor kystfiskeri af 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 13

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Gennemførelsen af mekanismer til 
fælles forvaltning inden for fiskeri og 
akvakultur på erhvervsmæssigt og 
rekreativt plan med direkte deltagelse af 
de berørte parter, f.eks. administration, 
fiskeri- og akvakultursektoren, det 
videnskabelige samfund og 
civilsamfundet, som baserer deres 
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funktionalitet på en ligelig fordeling af 
ansvaret i beslutningstagningen, samt på 
tilpasningsorienteret forvaltning funderet 
på viden, information og øjeblikkelig 
indsats, fremmer opfyldelsen af den fælles 
fiskeripolitiks mål. EHFF bør støtte 
gennemførelsen af disse mekanismer på 
lokalt plan.

Begrundelse

Den fælles forvaltningsmodel udvikler sit maksimale potentiale inden for rammerne af en 
bioøkonomisk forvaltning, der tager hensyn til økosystemet og tilgange baseret på 
forsigtighedsprincippet. Denne model bør omfatte værktøjer, der gør det muligt at reagere 
med det samme på de skiftende forhold, der gør sig gældende ved en tilpasningsorienteret 
forvaltning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) EHFF bør tage sigte på at opfylde 
den fælles fiskeripolitiks miljømæssige, 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige målsætninger, jf. 
artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. 
Støtten skal sikre, at fiskeriet er 
miljømæssigt bæredygtigt på lang sigt og 
forvaltes på en måde, der er i 
overensstemmelse med målsætningerne om 
at opnå økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige fordele, og som 
bidrager til fødevareforsyningssikkerheden.

(19) EHFF bør bidrage til at opfylde 
den fælles fiskeripolitiks miljømæssige, 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige målsætninger, jf. 
artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. 
Støtten skal sikre, at fiskeriet er 
miljømæssigt bæredygtigt på lang sigt og 
forvaltes på en måde, der er i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, hvilket bidrager til at opnå 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige fordele, og som 
bidrager til fødevareforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(20) Støtten fra EHFF bør tage sigte på 
at opnå og opretholde bæredygtigt fiskeri
baseret på det maksimale bæredygtige 
udbytte (MSY) og på at minimere fiskeriets 
negative indvirkning på det marine 
økosystem. Støtten bør omfatte innovation 
og investeringer i skånsomme, 
klimaresistente og kulstoffattige 
fangstmetoder og -teknikker.

(20) Støtten fra EHFF bør bidrage til en 
rettidig opfyldelse af den retlige 
forpligtelse til at genoprette og opretholde 
populationer af alle fiskebestande på 
højere biomasseniveauer end dem, der 
giver det maksimale bæredygtige udbytte, 
og til at minimere og, hvor det er muligt,
eliminere fiskeriets negative indvirkning på 
det marine økosystem. Støtten bør omfatte 
innovation og investeringer i skånsomme, 
klimaresistente og kulstoffattige 
fangstmetoder og -teknikker og bør ikke 
omfatte investeringer i 
elektrofiskerimetoder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Landingsforpligtelsen er en retlig 
forpligtelse og en af de væsentligste
målsætninger i den fælles fiskeripolitik. 
Landingsforpligtelsen har indebåret 
ophøret af den miljømæssigt uacceptable 
praksis med losning samt vigtige
ændringer for sektoren, for så vidt angår 
fangstmetoder, sommetider med betydelige 
finansielle omkostninger. Medlemsstaterne
bør derfor bruge EHFF til at yde maksimal
støtte til innovation og investeringer, der 
bidrager til en fuldstændig og rettidig
gennemførelse af landingsforpligtelsen, 
f.eks. investeringer i selektive 
fiskeredskaber og midlertidige og 
geografiske selektivitetsforanstaltninger, 
forbedring af havneinfrastrukturer og 
afsætningen af uønskede fangster, med en 
væsentlig højere støtteintensitet end den, 
der anvendes på andre operationer. EHFF 
bør desuden yde en maksimal 
støtteintensitet på 100 % til udformningen, 
udviklingen, overvågningen, evalueringen 
og forvaltningen af gennemskuelige 
systemer til udveksling af 
fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne 



PE627.712v02-00 14/45 AD\1169823DA.docx

DA

("kvoteudveksling") med henblik på at 
mindske den såkaldte "choke species-
effekt", som landingsforpligtelsen 
forårsager.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Der bør foretages en ensartet 
overvågning af landingsforpligtelsen i alle 
EU's medlemsstater for hele spektret af 
fiskerfartøjer, fra de mindste til de største.

Begrundelse

Småfiskere i og uden for Irland har længe anført, at de, når det gælder inspektion og straf, i 
kraft af deres oftest kystnære fiskeri er nemme at få adgang til og dermed inspicere, mens de 
større fartøjer er vanskelige at få adgang til med henblik på inspektion.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det bør også være muligt for EHFF 
at støtte innovation og investeringer om 
bord på fiskerfartøjer for at forbedre 
sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, 
energieffektivitet og kvaliteten af 
fangsterne. Denne støtte bør dog ikke føre 
til øget fiskerikapacitet eller øget evne til at 
spore fisk og bør ikke ydes til blot at 
opfylde krav, der er obligatoriske i henhold 
til EU-retten eller national lovgivning. 
Under opbygningen uden præskriptive 
foranstaltninger bør det være op til 
medlemsstaterne at fastsætte de præcise 
regler for støtteberettigelse for sådan 
investeringer. For så vidt angår sundhed, 
sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på 

(22) Det bør også være muligt for EHFF 
at støtte innovation og investeringer om 
bord på fiskerfartøjer for at forbedre 
sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, 
energieffektivitet og kvaliteten af 
fangsterne samt yde støtte til specifikke 
sundhedsspørgsmål. Denne støtte bør dog 
ikke føre til øget fiskerikapacitet eller øget 
evne til at spore fisk og bør ikke ydes til 
blot at opfylde krav, der er obligatoriske i 
henhold til EU-retten eller national 
lovgivning. Under opbygningen uden 
præskriptive foranstaltninger bør det være 
op til medlemsstaterne at fastsætte de 
præcise regler for støtteberettigelse for 
sådan investeringer og støtte. For så vidt 
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fiskerfartøjer bør en højere støtteintensitet 
end den, der anvendes på andre 
operationer, være tilladt.

angår sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår 
om bord på fiskerfartøjer bør en højere 
støtteintensitet end den, der anvendes på 
andre operationer, være tilladt.

Ændringsforslag 19

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 i 
overensstemmelse med den fælles 
fiskeripolitiks målsætninger. 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, 
samt unge fiskere. 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.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 31
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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) Fiskeri og bæredygtig 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.

Ændringsforslag 21

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 
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 

(32) EHFF bør have mulighed for at 
støtte fremme af bæredygtigudvikling af 
akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur 
og beskyttelse af akvakultur mod invasive 
arter og sygdomme, til opdræt af vanddyr 
og dyrkning af planter til produktion af 
fødevarer og andre råvarer. Der findes 
fortsat alt for komplekse administrative 
procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. 
vanskelig adgang til plads og byrdefulde 
licensudstedelsesprocedurer, som gør det 
unødigt 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, bekæmpelse af 
specifikke sygdomme og invasive arter, 
der forårsager alvorlige skader på 
akvakulturen, tilegnelse af 
erhvervsmæssige færdigheder, forbedring 
af arbejdsvilkårene og 
kompensationsforanstaltninger, som 
leverer vigtige land- og 
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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.

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.

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2018 "På vej til en 
bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige 
udfordringer" (2017/2118 (INI)).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) Fødevaresikkerheden afhænger af 
beskyttelse af havmiljøet, bæredygtig 
forvaltning af fiskebestande, fuld 
gennemførelse af den fælles fiskeripolitik,
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 
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udvikling og formidling af 
markedsoplysninger.

_________________ _________________

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

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

Ændringsforslag 23

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 
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 

(35) Jobskabelse i ø- og kystregioner
afhænger ofte 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 
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 
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økonomi bør ydes via delt, direkte og 
indirekte forvaltning.

økonomi bør ydes via delt, direkte og 
indirekte forvaltning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Under delt forvaltning bør EHFF 
have mulighed for at støtte den 
bæredygtige blå økonomi gennem 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
data til forbedring af kendskabet til 
havmiljøets tilstand. Støtten bør tage sigte 
på at opfylde kravene i direktiv 92/43/EØF 
og direktiv 2009/147/EF med henblik på at 
støtte maritim fysisk planlægning og øge 
datakvaliteten og udvekslingen gennem det 
europæiske havobservations- og 
havdatanetværk.

(37) Under delt forvaltning bør EHFF 
have mulighed for at støtte en bæredygtig 
blå økonomi, der udvikler sig inden for 
økologiske begrænsninger, gennem 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
data til forbedring af kendskabet til 
havmiljøets tilstand. Støtten bør tage sigte 
på at opfylde kravene i direktiv 92/43/EØF 
og direktiv 2009/147/EF med henblik på at 
støtte maritim fysisk planlægning og øge 
datakvaliteten og udvekslingen gennem det 
europæiske havobservations- og 
havdatanetværk.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Som global aktør er Unionen stærkt 
engageret i at fremme international 
havforvaltning, i overensstemmelse med 
den fælles meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 
10. november 2016 med titlen 
"International havforvaltning: en 
dagsorden for havenes fremtid"17. 
Unionens politik for havforvaltning er en 
ny politik, som omfatter havene på en 
integreret måde. International 
havforvaltning er ikke blot afgørende for at 
nå målene for 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling, særlig mål 14 for 
bæredygtig udvikling ("bevare havene og 

(40) Som global aktør er Unionen stærkt 
engageret i at fremme international 
havforvaltning, i overensstemmelse med 
den fælles meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 
10. november 2016 med titlen 
"International havforvaltning: en 
dagsorden for havenes fremtid"17. 
Unionens politik for havforvaltning er en 
ny politik, som omfatter havene på en 
integreret måde. International 
havforvaltning er ikke blot afgørende for at 
nå målene for 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling, særlig mål 14 for 
bæredygtig udvikling ("bevare havene og 
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bruge havene og de marine ressourcer på 
bæredygtig vis for at fremme bæredygtig 
udvikling"), men også for at garantere 
sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have 
til gavn for fremtidige generationer. Det er 
nødvendigt, at Unionen opfylder disse 
international forpligtelser og er en drivende 
kraft for en bedre international 
havforvaltning på bilateralt, regionalt og 
multilateralt plan, herunder når det drejer 
sig om at forebygge, afværge og standse 
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, 
forbedre rammen for international 
havforvaltning, mindske presset på havene, 
skabe betingelser for en bæredygtig blå 
økonomi og styrke international 
havforskning og -data.

bruge havene og de marine ressourcer på 
bæredygtig vis for at fremme bæredygtig 
udvikling"), men også for at garantere 
sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have 
til gavn for fremtidige generationer. Det er 
nødvendigt, at Unionen opfylder disse 
international forpligtelser og er en drivende
og bærende kraft for en bedre international 
havforvaltning på bilateralt, regionalt og 
multilateralt plan, herunder når det drejer 
sig om at forebygge, afværge og standse 
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, 
forbedre rammen for international 
havforvaltning, mindske presset på havene, 
skabe betingelser for en bæredygtig blå 
økonomi og styrke international 
havforskning og -data.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Det er blevet rapporteret, at 
betalingsproceduren i forbindelse med 
den nuværende EHFF er ringe, idet der 
kun er brugt 11 % efter fire års 
anvendelse. Denne procedure bør 
forbedres for at fremskynde betalinger til 
modtageren, navnlig for så vidt angår 
enkeltpersoner eller familier.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 

(47) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
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forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
efter omstændighederne ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. forordning 
(EU) nr. [forordningen om de finansielle 
regler vedrørende Unionens almindelige 
budget], Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/201319, 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2988/9520, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2185/9621 og Rådets forordning 
(EU) 2017/193922. Navnlig kan Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage undersøgelser, 
herunder kontrol og inspektion på stedet 
for at fastslå, om der foreligger svig, 
korruption eller andre ulovlige forhold, der 
skader EU's finansielle interesser. Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 
kan, jf. Rådets forordning (EU) 2017/1939, 
efterforske og retsforfølge svig og andre 
ulovlige aktiviteter, der skader Unionens 
finansielle interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137123. I henhold til forordning (EU) 
nr. [forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget] 
skal personer eller enheder, som modtager 
EU-midler, samarbejde fuldt ud om at 
beskytte Unionens finansielle interesser, 
give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
tilsvarende rettigheder. Når 
medlemsstaterne forvalter og gennemfører 
EHFF, bør de sikre, at Unionens finansielle 
interesser beskyttes i henhold til forordning 
(EU) nr. [forordningen om de finansielle 
regler vedrørende Unionens almindelige 
budget] og forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser].

forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
efter omstændighederne ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. forordning 
(EU) nr. [forordningen om de finansielle 
regler vedrørende Unionens almindelige 
budget], Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/201319, 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2988/9520, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2185/9621 og Rådets forordning 
(EU) 2017/193922. Navnlig bør Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage undersøgelser, 
herunder kontrol og inspektion på stedet 
for at fastslå, om der foreligger svig, 
korruption eller andre ulovlige forhold, der 
skader EU's finansielle interesser. Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 
bør, jf. Rådets forordning (EU) 2017/1939, 
efterforske og retsforfølge svig og andre 
ulovlige aktiviteter, der skader Unionens 
finansielle interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137123. I henhold til forordning (EU) 
nr. [forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget] 
skal personer eller enheder, som modtager 
EU-midler, samarbejde fuldt ud om at 
beskytte Unionens finansielle interesser, 
give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
tilsvarende rettigheder. Når 
medlemsstaterne forvalter og gennemfører 
EHFF, bør de sikre, at Unionens finansielle 
interesser beskyttes i henhold til forordning 
(EU) nr. [forordningen om de finansielle 
regler vedrørende Unionens almindelige 
budget] og forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser].

_________________ _________________
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19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

20 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

21 Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

22 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

22 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Med henblik på at øge 
gennemsigtigheden, når det drejer sig om 
anvendelsen af Unionens midler og den 
sunde finansielle forvaltning heraf, særlig 
styrket offentlig kontrol med de penge, der 
bruges, bør visse oplysninger om de 

(48) Med henblik på at øge 
gennemsigtigheden, når det drejer sig om 
anvendelsen af Unionens midler og den 
sunde finansielle forvaltning heraf, særlig 
styrket offentlig kontrol med de penge, der 
bruges, bør alle oplysninger om de 
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operationer, der finansieres under EHFF, 
offentliggøres på medlemsstatens websted i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Når en medlemsstat offentliggør 
oplysninger om operationer, der finansieres 
under EHFF, skal de bestemmelser om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

operationer, der finansieres under EHFF, 
offentliggøres på medlemsstatens websted i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Når en medlemsstat offentliggør 
oplysninger om operationer, der finansieres 
under EHFF, skal de bestemmelser om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

_________________ _________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "produktive investeringer i 
akvakultur": investeringer i opførelse, 
udvidelse, modernisering eller udstyrelse af 
faciliteter til akvakulturproduktion

(12) "produktive investeringer i 
akvakultur": investeringer i opførelse, 
udvidelse, modernisering, innovation eller 
udstyrelse af faciliteter til 
akvakulturproduktion

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) alle sektorielle og tværsektorielle 
økonomiske aktiviteter i det indre marked, 
der har med have, kyster og indre farvande 
at gøre, herunder regionerne i Unionens 
yderste periferi og indlandsstater, hvilket 

(15) "bæredygtig blå økonomi": alle 
sektorielle og tværsektorielle økonomiske 
aktiviteter inden for økologiske 
begrænsninger i det indre marked, der har 
med have, kyster og indre farvande at gøre, 
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omfatter nye sektorer og 
ikkemarkedsmæssige varer og tjenester, og 
som er i overensstemmelse med Unionens 
miljølovgivning.

herunder regionerne i Unionens yderste 
periferi og indlandsstater, hvilket omfatter 
nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer 
og tjenester, og som er i overensstemmelse 
med Unionens miljølovgivning om at 
genoprette og bevare marine økosystemer 
og beskytte sårbare naturressourcer, varer 
og tjenester.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) "medforvaltning": en 
partnerskabsaftale, hvor offentlige 
myndigheder, lokalsamfund af 
ressourcebrugere (fiskere), eksterne 
aktører (ikkestatslige organisationer, 
forskningsinstitutioner) og til tider andre 
interessenter på området for fiskeri og 
kystressourcer (bådejere, fiskehandlere, 
kreditforeninger eller pengeinstitutter, 
turistbranchen, osv.) deler ansvaret og 
myndigheden vedrørende 
beslutningstagningen i forvaltningen af et 
fiskeriområde.

Begrundelse

FAO-definition fra FAO's termportal: http://www.fao.org/faoterm/en/.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) fremme af bæredygtigt fiskeri og 
bevarelse af havets biologiske ressourcer

(1) fremme af bæredygtigt fiskeri og 
bevarelse af havets biologiske ressourcer 
under hensyntagen til de 
socioøkonomiske aspekter
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

(2) bidrag til fødevaresikkerheden og 
sikkerhed i Unionen gennem konkurrence-
og bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående kystsamfund

(3) fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående kystsamfund og 
fiskeriområder

Ændringsforslag 35

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 den 
flerårige gennemførelse af EHFF for 
perioden 2021-2027 fastsættes til 6 140 
000 000 EUR i løbende priser.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Mindst 15 % af den finansielle 
støtte fra Unionen, der er tildelt pr. 
medlemsstat, tildeles til de støtteområder, 

udgår
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der er omhandlet i artikel 19 og 20. 
Medlemsstater, der ikke har adgang til 
EU-farvande, kan anvende en lavere 
procentsats med hensyn til omfanget af 
deres kontrol- og 
dataindsamlingsopgaver.

Begrundelse

Tildelingen bør fastsættes ud fra de identificerede behov i de enkelte medlemsstater. En 
eventuel overtildeling vil medføre uudnyttede midler eller unødige udgifter.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Finansiering, som ikke anvendes 
under artikel 19 og 20 om kontrol og 
dataindsamling, kan reallokeres til EU-
Fiskerikontrolagenturet.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en strategi for bæredygtig 
udnyttelse af fiskeriet og udvikling af 
sektorer inden for den bæredygtige blå 
økonomi

a) en strategi for bæredygtig 
udnyttelse af fiskeriet og udvikling af 
sektorer inden for den bæredygtige blå 
økonomi, der udvikler sig inden for 
økologiske begrænsninger

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen udarbejder en 5. Kommissionen, efter udtalelse fra 
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analyse for hvert havområde med angivelse 
af havområdets almindelige styrker og 
svagheder med hensyn til opnåelsen af 
målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, 
jf. artikel 2 i forordning (EU) 
nr. 1380/2013. Denne analyse tager, hvor 
det er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

de relevante rådgivende råd, udarbejder en 
analyse for hvert havområde med angivelse 
af havområdets almindelige styrker og 
svagheder med hensyn til opnåelsen af 
målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, 
jf. artikel 2 i forordning (EU) 
nr. 1380/2013, og opnåelsen af en god 
miljøtilstand, jf. direktiv 2008/56/EF.
Denne analyse tager, hvor det er relevant, 
hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) målrettet bekæmpelse af invasive 
fremmede arter, som i væsentlig grad 
skader produktiviteten i fiskeri- og 
akvakultursektoren

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) støtte til forskning i og anvendelse 
af innovative selektive fangstredskaber i 
hele Unionen i overensstemmelse med 
bl.a. artikel 27 i forordning (EU) nr. 
1380/2013

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den seneste dokumentation om den e) den seneste dokumentation om 
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bæredygtige blå økonomis 
socioøkonomiske performance, navnlig 
inden for fiskeri- og akvakultursektoren

balancen mellem miljøprioriteterne og
den bæredygtige blå økonomis 
socioøkonomiske performance, navnlig 
inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) programmets bidrag til 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer.

i) programmets bidrag til 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer, herunder gennem 
mindskelse af CO2-emissionerne i form af 
brændstofbesparelser.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Traktatens artikel 107, 108 og 109 
finder dog ikke anvendelse på betalinger, 
som medlemsstaterne foretager i henhold 
til denne forordning, og som falder inden 
for anvendelsesområdet for artikel 42 i 
TEUF.

2. Traktatens artikel 107, 108 og 109 
finder dog ikke anvendelse på betalinger, 
som medlemsstaterne foretager i henhold 
til denne forordning.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har begået alvorlige overtrædelser i 
henhold til artikel 42 i Rådets forordning 
(EF) nr. 1005/200828 eller artikel 90 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 eller 
i henhold til anden lovgivning vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet

a) har begået overtrædelser i henhold 
til artikel 42 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1005/200828 eller artikel 90 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009 eller i 
henhold til anden lovgivning vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet
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_________________ _________________

28 Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 
29. september 2008 om en EF-ordning, der 
skal forebygge, afværge og standse 
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, 
om ændring af forordning (EØF) nr. 
2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 
601/2004 og om ophævelse af forordning 
(EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 
(EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

28 Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 
29. september 2008 om en EF-ordning, der 
skal forebygge, afværge og standse 
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, 
om ændring af forordning (EØF) nr. 
2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 
601/2004 og om ophævelse af forordning 
(EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 
(EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støttemodtageren skal efter 
indgivelse af ansøgningen fortsat opfylde 
betingelserne for antagelse i stk. 1 i hele 
operationens gennemførelsesperiode og i 
en periode på fem år efter den endelige 
betaling til støttemodtageren.

2. Støttemodtageren skal efter 
indgivelse af ansøgningen fortsat opfylde 
betingelserne for antagelse i stk. 1 i hele 
operationens gennemførelsesperiode og 
efter den endelige betaling til 
støttemodtageren.

Begrundelse

Erhvervsdrivende eller støttemodtagere bør på intet tidspunkt være involveret i IUU-fiskeri 
eller begå alvorlige overtrædelser eller andre strafbare handlinger på miljøområdet.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlæggelse af tærsklen for og 
længden af perioden for uantagelighed 
omhandlet i stk. 1 og 3, som skal stå i 
rimeligt forhold til arten, grovheden, 
varigheden og hyppigheden af de alvorlige
overtrædelser, de strafbare handlinger eller 
svigen, og som skal være af mindst et års 
varighed

a) fastlæggelse af tærsklen for og 
længden af perioden for uantagelighed 
omhandlet i stk. 1 og 3, som skal stå i 
rimeligt forhold til arten, grovheden, 
varigheden og hyppigheden af 
overtrædelserne, de strafbare handlinger 
eller svigen, og som skal være af mindst et 
års varighed
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygning og erhvervelse af 
fiskerfartøjer eller indførsel af 
fiskerfartøjer, medmindre andet er fastsat i 
denne forordning

b) bygning, erhvervelse eller 
modernisering af fiskerfartøjer, herunder i 
form af motorudskiftning, eller indførsel 
af fiskerfartøjer, medmindre andet er 
fastsat i denne forordning

Begrundelse

Modernisering eller udskiftning af udstyr fører ofte til højere effektivitet og større 
fangstkapacitet. Derfor vil foranstaltninger til modernisering og udskiftning af motorer 
undergrave bæredygtighedsmål 14.6, som forbyder støtte, der øger fiskerikapaciteten. Selv 
om modernisering eller udskiftning af gamle motorer er betinget af, at de får en tilsvarende 
eller lavere ydeevne, vil det ikke nødvendigvis medføre en reduktion af fartøjets 
fangstkapacitet. Revisionsretten har fastslået, at fartøjer, som er udstyret med 
brændstofeffektive motorer, stadig har incitament til at øge deres fiskeriindsats.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) operationer, der omfatter nogen 
form for elektrofiskeri

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) direkte udsætning, medmindre det 
udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning
i henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde 
af forsøg med udsætning

g) direkte udsætning, medmindre det 
udtrykkeligt er en bevarings- eller 
flytteforanstaltning i henhold til en EU-
retsakt eller i tilfælde af forsøg med 
udsætning.
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) investeringer om bord på 
fiskerfartøjer, der er nødvendige for at 
opfylde kravene i henhold til EU-retten 
eller national ret, herunder krav i henhold 
til Unionens forpligtelser i forbindelse 
med regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer

udgår

Begrundelse

Der mangler en angivelse af rækkevidden af forbuddet mod støtte til investeringer, som er 
nødvendige for at opfylde kravene i lovgivningen, såsom nyt skibsudstyr, kontrolsystemer, 
ændringer af fiskeredskaberne osv.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) investeringer om bord på 
fiskerfartøjer, der har udført aktiviteter til 
havs i mindre end 60 dage om året i de to 
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet.

udgår

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) driftsomkostninger, såsom 
forsikring, indirekte omkostninger, 
udgifter til brændstof eller udstyr til 
fiskerfartøjer, der blot gør fartøjet 
operationelt eller navigationsdygtigt, 
såsom tovværk, obligatoriske sikkerheds-
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og sikringskrav samt forebyggende 
vedligeholdelse.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til dette kapitel skal 
bidrage til opnåelsen af de miljømæssige, 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige målsætninger i den 
fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 
i forordning (EU) nr. 1380/2013.

1. Støtte i henhold til dette kapitel skal 
bidrage til opnåelsen af de miljømæssige, 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige målsætninger i den 
fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 
i forordning (EU) nr. 1380/2013 og 
fremme dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af sektorens værdikæde 
og fremme af markedsføringsstrategier

c) oprettelse og styrkelse af sektorens 
værdikæde og fremme af 
markedsføringsstrategier

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lettelse af adgangen til kredit samt 
forsikringsmæssige og finansielle 
instrumenter

Ændringsforslag 57

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



AD\1169823DA.docx 33/45 PE627.712v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forbedring af sundhed, sikkerhed og 
arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer

e) forbedring af sundhed, sikkerhed og 
arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer for 
dermed at tiltrække et større antal unge 
og i væsentlig grad begrænse årsagerne til 
ulykker til søs

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) diversificering af aktiviteter i den 
bredere bæredygtige blå økonomi

h) diversificering af aktiviteter i en 
bredere bæredygtig blå økonomi, der 
udvikler sig inden for de økologiske 
begrænsninger

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) skabelse af et passende miljø til 
udvikling af lokalplaner, som forvaltes i 
fællesskab.

Begrundelse

Den fælles forvaltningsmodel udvikler sit maksimale potentiale inden for rammerne af en 
bioøkonomisk forvaltning, der tager hensyn til økosystemet og tilgange baseret på 
forsigtighedsprincippet. Denne model bør omfatte værktøjer, der gør det muligt at reagere 
med det samme på de skiftende forhold, der gør sig gældende ved en tilpasningsorienteret 
forvaltning.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis støtte omhandlet i stk. 1 ydes 
gennem godtgørelse for endeligt ophør 
med fiskeriaktiviteter, skal følgende 
betingelser være opfyldt:

2. I ekstraordinære tilfælde kan
støtte omhandlet i stk. 1 ydes gennem 
godtgørelse for endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter, såfremt følgende 
betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ophøret er fastsat som et værktøj i 
en handlingsplan, der er omhandlet i artikel 
22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013

a) ophøret er fastsat som et værktøj i 
en handlingsplan til reduktion af 
flådekapaciteten, der er omhandlet i artikel 
22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ophøret medfører en samlet 
nedgang i fiskerikapaciteten, idet de 
modtagne midler ikke geninvesteres i 
sektoren

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. EHFF kan støtte fiskeri- og 
akvakulturvirksomheders adgang til 
risikostyringsinstrumenter, såsom 
incitamenter til forsikringsaftaler eller 
gensidige fonde, for at dække tab, der 
skyldes en eller flere af følgende 
hændelser:
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a) naturkatastrofer

b) ugunstige vejrforhold

c) pludselige ændringer af vandkvaliteten 
og -mængden, som den erhvervsdrivende 
ikke er skyld i

d) sygdomme inden for akvakultur, svigt 
eller ødelæggelse af produktionsanlæg, 
som den erhvervsdrivende ikke er skyld i

e) udgifter til redning af fiskere eller 
fiskerfartøjer i tilfælde af ulykker til havs 
under fiskeri.

Begrundelse

Der indføjes, som det er tilfældet inden for landbrugssektoren, EHFF-støtte til 
risikostyringsinstrumenter, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller gensidige fonde, 
med de begrundelser, der er nævnt under litra a)-e).

Ændringsforslag 64

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

Begrundelse

I nogle EU-havområder er det årlige ophør for not- og trawlfiskerflåderne på mellem 30 og 
60 dage, afhængigt af forskellige variabler som f.eks. fiskesegmentet og det specifikke fiskeri. 
Derfor bør midlertidige ophør være omfattet uafhængigt af deres længde.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle fiskeriaktiviteter, der udføres 
af de berørte fartøjer og fiskere, 

5. Alle fiskeriaktiviteter, der udføres 
af de berørte fartøjer og fiskere, 
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suspenderes på effektiv vis i løbet af den 
periode, der er berørt af ophøret. Den 
kompetente myndighed forvisser sig om, at 
det berørte fartøj har indstillet enhver 
fiskeriaktivitet i løbet af den periode, der er 
berørt af det ekstraordinære ophør, og at 
enhver overkompensation som følge af 
anvendelse af fartøjet til andre formål 
undgås.

suspenderes på effektiv vis i løbet af den 
periode, der er berørt af ophøret. Den 
kompetente myndighed sikrer, at det 
berørte fartøj har indstillet enhver 
fiskeriaktivitet i løbet af den periode, der er 
berørt af det ekstraordinære ophør, og at 
enhver overkompensation som følge af
anvendelse af fartøjet til andre formål 
undgås.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

1. EHFF kan støtte finansiering af 
foranstaltninger til midlertidigt ophør 
med fiskeriaktiviteter i følgende tilfælde:

a) perioder med biologisk hvile

b) hvor det midlertidige ophør er fastsat i 
en forvaltningsplan, der er vedtaget i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 1967/2006, eller i en flerårig 
plan, der er vedtaget i henhold til artikel 9 
og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og 
hvor, baseret på videnskabelig rådgivning, 
en reduktion af fiskeriindsatsen er 
nødvendig for at nå de målsætninger, der 
er fastsat i artikel 2, stk. 2, og stk. 5, 
litra a), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2. Støtte omhandlet i stk. 1 kan ydes for en 
periode på højst seks måneder pr. fartøj i 
perioden 2021-2027.

3. Støtte omhandlet i stk. 1 ydes kun til:

a) ejere af eller redere til EU-
fiskerfartøjer, der er registreret som 
aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter 
til havs i mindst 90 dage i gennemsnit i 
løbet af de to år, der går forud for datoen 
for indgivelse af støtteansøgningen, eller
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b) fiskere, der har arbejdet til havs i 
mindst 90 dage i gennemsnit i løbet af de 
to år, der går forud for datoen for 
indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-
fiskerfartøj, som er berørt af det 
midlertidige ophør.

4. Alle fiskeriaktiviteter, der udføres af 
fiskerfartøjet eller de berørte fiskere, 
indstilles reelt. Den kompetente 
myndighed sikrer sig, at det berørte 
fiskerfartøj har indstillet enhver 
fiskeriaktivitet i løbet af den periode, som 
det midlertidige ophør gælder for.

Begrundelse

Vi mener, at det er nødvendigt at genindføre foranstaltninger, der har givet gode resultater 
under alle de programmeringsperioder, hvor de er blevet gennemført.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte indsamling, 
forvaltning og anvendelse af data til 
fiskeriforvaltning og videnskabelige formål 
som omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, og 
artikel 27 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
2017/1004 på grundlag af de nationale 
arbejdsplaner, der er omhandlet i artikel 6 i 
forordning (EU) 2017/1004.

1. EHFF kan støtte indsamling, 
forvaltning, behandling og anvendelse af 
data til fiskeriforvaltning og 
videnskabelige formål som omhandlet i 
artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 27 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere 
specificeret i forordning (EU) 2017/1004 
på grundlag af de nationale arbejdsplaner, 
der er omhandlet i artikel 6 i forordning 
(EU) 2017/1004.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når medlemsstaterne opstiller listen 
og mængderne omhandlet i stk. 2, tager de 

3. Når medlemsstaterne opstiller listen 
og mængderne omhandlet i stk. 2, tager de 
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hensyn til alle relevante faktorer, navnlig 
behovet for at sikre, at godtgørelsen er 
forenelig med reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.

hensyn til alle relevante faktorer, navnlig 
behovet for at sikre, at godtgørelsen 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) godtgørelser til fiskere for 
indsamling af tabte fiskeredskaber og 
havaffald fra havet

a) godtgørelser til fiskere for 
indsamling af tabte fiskeredskaber og 
passiv opsamling af havaffald fra havet

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Akvakultur Bæredygtig akvakultur

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte fremme af 
bæredygtig akvakultur som omhandlet i 
artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1380/2013. Den kan også støtte 
dyresundhed og dyrevelfærd inden for 
akvakultur i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets of Rådets forordning 
(EU) 2016/42932 og Europa-Parlamentets 
of Rådets forordning (EU) nr. 652/201433.

1. EHFF kan støtte fremme af 
bæredygtig akvakultur som omhandlet i 
artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1380/2013. Den kan også yde støtte til 
imødegåelse af specifikke problemer i 
sektoren, som er forårsaget af invasive 
fremmede arter, og til fremme af 
dyresundhed og dyrevelfærd inden for 
akvakultur i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets of Rådets forordning 
(EU) 2016/42932 og Europa-Parlamentets 
of Rådets forordning (EU) nr. 652/201433.

_________________ _________________
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32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 
om overførbare dyresygdomme og om 
ændring og ophævelse af visse retsakter på 
området for dyresundhed 
("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 
31.3.2016, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 
om overførbare dyresygdomme og om 
ændring og ophævelse af visse retsakter på 
området for dyresundhed 
("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 
31.3.2016, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 
2014 om bestemmelser vedrørende 
forvaltning af udgifter i tilknytning til 
fødevarekæden, dyresundhed og 
dyrevelfærd samt til plantesundhed og 
planteformeringsmateriale, om ændring af 
Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 
2008/90/EF, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 
nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og 
om ophævelse af Rådets afgørelse 
66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og 
beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 
27.6.2014, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 
2014 om bestemmelser vedrørende 
forvaltning af udgifter i tilknytning til 
fødevarekæden, dyresundhed og 
dyrevelfærd samt til plantesundhed og 
planteformeringsmateriale, om ændring af 
Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 
2008/90/EF, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 
nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og 
om ophævelse af Rådets afgørelse 
66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og 
beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 
27.6.2014, s. 1).

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2018 "På vej til en 
bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige 
udfordringer" (2017/2118 (INI)), herunder om den invasive fremmede art østersborer og 
dyresygdommen ostreid herpesvirus.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF kan støtte foranstaltninger, der 
bidrager til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter som omhandlet i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013. Den kan også støtte 

EHFF kan støtte foranstaltninger, der 
bidrager til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter som omhandlet i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013. Den kan også støtte 
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foranstaltninger til fremme af afsætning, 
kvalitet og merværdi af fiskevarer og 
akvakulturprodukter.

foranstaltninger til fremme af afsætning, 
kvalitet og merværdi af fiskevarer og 
bæredygtige akvakulturprodukter.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til denne artikel 
ydes kun gennem de finansielle 
instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, 
jf. nævnte forordnings artikel 10.

2. Støtte i henhold til denne artikel 
ydes kun til kystfiskeri af mindre omfang
gennem de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 
artikel 10.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående kystsamfund

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå 
økonomi inden for økologiske 
begrænsninger og af velstående 
kystsamfund

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF kan støtte indsamling, forvaltning og 
anvendelse af data til forbedring af 
kendskabet til havmiljøets tilstand med 
henblik på at:

EHFF kan støtte indsamling, forvaltning, 
analyse, behandling og anvendelse af data 
til forbedring af kendskabet til havmiljøets 
tilstand med henblik på at:

Ændringsforslag 76
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 90, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] kan Kommissionen 
afbryde betalingsfristen for hele eller en 
del af en betalingsanmodning, i tilfælde af 
at der foreligger dokumentation for en 
medlemsstats manglende overholdelse af 
reglerne under den fælles fiskeripolitik, 
hvis den manglende overholdelse risikerer 
at påvirke udgifterne i en 
betalingsanmodning, som der er anmodet 
om en mellemliggende betaling for.

1. I henhold til artikel 90, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] kan Kommissionen 
afbryde betalingsfristen for hele eller en 
del af en betalingsanmodning, i tilfælde af 
at der foreligger dokumentation for en 
medlemsstats manglende overholdelse af 
reglerne under den fælles fiskeripolitik
eller den relevante EU-miljølovgivning, 
hvis den manglende overholdelse risikerer 
at påvirke udgifterne i en 
betalingsanmodning, som der er anmodet 
om en mellemliggende betaling for.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 91, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] kan Kommissionen 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 
suspenderer alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger under 
programmet i tilfælde af en medlemsstats 
alvorlige manglende overholdelse af 
reglerne under den fælles fiskeripolitik, 
hvis den alvorlige manglende overholdelse 
risikerer at påvirke udgifterne i en 
betalingsanmodning, som der er anmodet 
om en mellemliggende betaling for.

1. I henhold til artikel 91, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] kan Kommissionen 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 
suspenderer alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger under 
programmet i tilfælde af en medlemsstats 
alvorlige manglende overholdelse af 
reglerne under den fælles fiskeripolitik 
eller den relevante miljølovgivning, hvis 
den alvorlige manglende overholdelse 
risikerer at påvirke udgifterne i en 
betalingsanmodning, som der er anmodet 
om en mellemliggende betaling for.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udgifterne i en betalingsanmodning
er berørt af tilfælde af medlemsstatens 
alvorlige manglende overholdelse af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik, hvilket 
har ført til suspension af betalinger i 
henhold til artikel 34, og den berørte 
medlemsstat fortsat ikke godtgør, at der er 
truffet de nødvendige afhjælpende tiltag til 
at sikre, at gældende regler overholdes og 
håndhæves i fremtiden.

b) udgifterne i en betalingsanmodning 
er berørt af tilfælde af medlemsstatens 
alvorlige manglende overholdelse af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik eller den 
relevante EU-miljølovgivning, hvilket har 
ført til suspension af betalinger i henhold 
til artikel 34, og den berørte medlemsstat 
fortsat ikke godtgør, at der er truffet de 
nødvendige afhjælpende tiltag til at sikre, 
at gældende regler overholdes og 
håndhæves i fremtiden.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger 
korrektionsbeløbets størrelse, under 
hensyntagen til arten, grovheden, 
varigheden og hyppigheden af 
medlemsstatens eller støttemodtagerens 
alvorlige manglende overholdelse af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik og 
EHFF-bidragets betydning for den berørte 
støttemodtagers økonomiske aktivitet.

2. Kommissionen fastlægger 
korrektionsbeløbets størrelse, under 
hensyntagen til arten, grovheden, 
varigheden og hyppigheden af 
medlemsstatens eller støttemodtagerens 
alvorlige manglende overholdelse af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik eller den 
relevante EU-miljølovgivning og EHFF-
bidragets betydning for den berørte 
støttemodtagers økonomiske aktivitet.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det ikke er muligt præcist at 
fastslå størrelsen af den udgift, der har 
tilknytning til medlemsstatens manglende 
overholdelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anvender Kommissionen en 
fast takst eller en ekstrapoleret finansiel 
korrektion i overensstemmelse med stk. 4.

3. Hvis det ikke er muligt præcist at 
fastslå størrelsen af den udgift, der har 
tilknytning til medlemsstatens manglende 
overholdelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik eller den relevante EU-
miljølovgivning, anvender Kommissionen 
en fast takst eller en ekstrapoleret finansiel 
korrektion i overensstemmelse med stk. 4.
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Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af en bæredygtig, 
kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi

a) fremme af en bæredygtig, 
kulstoffattig og klimaresistent blå 
økonomi, der udvikler sig inden for 
økologiske begrænsninger

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbedring af maritime færdigheder, 
havkundskab og udveksling af 
socioøkonomiske data om den bæredygtige 
blå økonomi

d) forbedring af maritime færdigheder, 
havkundskab og udveksling af
miljømæssige og socioøkonomiske data 
om en bæredygtig blå økonomi

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Betalingsprocedurerne i 
forbindelse med denne forordning skal 
fremskyndes for at mindske de 
økonomiske byrder for fiskerne. 
Kommissionen evaluerer de nuværende 
resultater for at forbedre og fremskynde 
betalingsprocessen.
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