
AD\1169823SV.docx PE627.712v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2018/0210(COD)

23.11.2018

YTTRANDE

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Föredragande av yttrande: Francesc Gambús



PE627.712v02-00 2/46 AD\1169823SV.docx

SV

PA_Legam



AD\1169823SV.docx 3/46 PE627.712v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 12 juni 2018 lade kommissionen fram det nya lagstiftningsförslaget om Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. Fonden har som mål att inrikta medlen 
från unionens budget på att stödja den gemensamma fiskeripolitiken (GJP), unionens 
havspolitik och unionens internationella åtaganden på området havsförvaltning, i synnerhet 
inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Såsom föredragande av yttrande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
tackar jag kommissionen för dess förslag, eftersom det utgör en lämplig utgångspunkt för 
medlagstiftarna att arbeta med och förhoppningsvis komma till en överenskommelse om. Jag 
vill särskilt tacka kommissionen för insatserna avseende fondens miljöpåverkan, som 
fokuserar på skyddet av de marina ekosystemen med ett planerat bidrag som uppgår till 
30 procent av budgeten till åtgärder för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna, i linje med åtagandena inom ramen för Parisavtalet.

Jag anser dessutom att förenklingen, tillämpningen av subsidiaritetsprincipen, den större 
anpassningen till andra fonder och en större inriktning av stödet på genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken kommer att göra den nya fonden effektivare och mer 
ändamålsenlig.

Fiske och vattenbruk bidrar till livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen importerar 
emellertid mer än 60 procent av fiskeriprodukterna i dag, vilket gör den mycket beroende av 
tredjeländer. Den största utmaningen består i att uppmuntra konsumtion av protein från 
fiskeriprodukter som producerats i unionen enligt höga kvalitetsstandarder och till rimliga 
priser. Vattenbruket bör därför inta en mer framträdande roll i sektorn och öka sin kritiska 
massa, eftersom den fisk som för närvarande kommer från denna verksamhet endast utgör 
20 procent av all fisk på de europeiska marknaderna. 

Jag anser dock att betänkandet bör kompletteras med ett antal ändringar som anpassar det och 
gör det mer flexibelt i syfte att undvika alltför stor skada på fiskeflottan, med tanke på dess 
mångfald runtom i unionen. 

Jag anser att man måste införa komponenten gemensam förvaltning, som är en mekanism för 
förvaltning av yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk där förvaltningarna delar sina 
befogenheter med grupper av lokala användare och där varje part tilldelas specifika 
ansvarsområden och rättigheter vad gäller information och beslutsfattande i frågor avseende 
verksamhetsförvaltning. Vi får inte glömma att de som har störst intresse av att säkerställa 
fångstplatserna och fiskebestånden är fiskare själva, eftersom de inte kan bedriva någon 
verksamhet utan fisk, och eftersom det utan verksamhet inte finns några jobb. Därför har jag 
försökt att med de framlagda ändringsförslagen i största möjliga mån upprätthålla balansen 
mellan miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Slutligen anser jag att förenklingen och förtydligandet av de verksamheter som 
medlemsstaterna kan genomföra inom ramen för EHFF kommer att förenkla förvaltningen, 
minska den administrativa bördan och i slutändan stödja unionens maritima sektor och 
samtidigt främja målen för en hållbar utveckling.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det är nödvändigt att inrätta 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF) för perioden 2021–2027. Fondens 
syfte bör vara att målinrikta medlen från 
unionens budget så att de stöder den 
gemensamma fiskeripolitiken (GJP), 
unionens havspolitik och unionens 
internationella åtaganden på området 
världshavsförvaltning. Denna finansiering 
är central för att skapa hållbara fisken och 
för bevarandet av marina biologiska 
resurser, för att få livsmedelstrygghet 
genom försörjningen med fiskeriprodukter, 
för att en hållbar blå ekonomi ska kunna 
växa och för att få sunda, säkra, trygga, 
rena och hållbart förvaltade hav och 
oceaner.

(1) Det är nödvändigt att inrätta 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF) för perioden 2021–2027. Fondens 
syfte bör vara att målinrikta medlen från 
unionens budget så att de fullständigt och i 
rätt tid stöder genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken (GJP), 
ramdirektivet om en marin strategi, 
unionens havspolitik och unionens 
internationella åtaganden på området 
världshavsförvaltning. Denna finansiering, 
i kombination med ansvarsfulla 
fiskeristrategier, är en av de centrala 
faktorerna för att skapa hållbara fisken och 
för bevarandet av marina biologiska 
resurser, för att få livsmedelstrygghet 
genom försörjningen med fiskeriprodukter, 
för att en hållbar blå ekonomi som 
utvecklas inom ekologiska gränser ska 
kunna växa och för att få sunda, säkra, 
trygga, rena och hållbart förvaltade hav och 
oceaner.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Som en global världshavsaktör och 
världens femte största producent av fisk 

(2) Som en global världshavsaktör och 
världens femte största producent av fisk 
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och skaldjur har unionen ett betydande 
ansvar för att skydda och bevara 
världshaven och deras resurser och nyttja 
dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven 
och oceanerna är avgörande för en snabbt 
växande världsbefolkning. Det är också av 
socioekonomiskt intresse för unionen: en 
hållbar blå ekonomi stimulerar 
investeringar, sysselsättning och tillväxt, 
främjar forskning och innovation och 
bidrar till energitryggheten genom 
havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav 
och oceaner av grundläggande betydelse 
för effektiva gränskontroller och för den 
globala kampen mot brottslighet till sjöss, 
och åtgärderna på detta område blir därmed 
en reaktion på medborgarnas oro vad gäller 
säkerhetsfrågor.

och skaldjur har unionen ett betydande 
ansvar för att skydda och bevara 
världshaven och deras resurser och nyttja 
dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven 
och oceanerna är avgörande för en snabbt 
växande världsbefolkning. Det är också av 
socioekonomiskt intresse för unionen: en 
hållbar blå ekonomi som utvecklas inom 
ekologiska gränser stimulerar 
investeringar, sysselsättning och tillväxt, 
främjar forskning och innovation och 
bidrar till energitryggheten genom 
havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav 
och oceaner av grundläggande betydelse 
för effektiva gränskontroller och för den 
globala kampen mot brottslighet till sjöss, 
och åtgärderna på detta område blir därmed 
en reaktion på medborgarnas oro vad gäller 
säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I den fleråriga budgetram som 
fastställs i förordning (EU) xx/xx6

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 

(8) I den fleråriga budgetram som 
fastställs i förordning (EU) xx/xx6

föreskrivs att unionens budget bör fortsätta 
att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den 
föreslagna fleråriga 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 
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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.

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.

_________________ _________________

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Europas havssektor sysselsätter 
över fem miljoner arbetstagare, vilket 
genererar nästan 500 miljarder EUR om 
året, och det finns potential att skapa 
många fler arbetstillfällen. Avkastningen 
från den globala havsekonomin uppskattas
till idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan 
komma att mer än fördubblas fram till 
2030. Behovet att uppfylla 
koldioxidutsläppsmålen, öka 
resurseffektiviteten och minska den blå 
ekonomins miljöavtryck har varit en 
betydande drivkraft bakom innovation i 
andra sektorer som marin utrustning, 
varvsindustrin, havsobservation, muddring, 
kustskydd och byggnadsarbeten längs 
kuster och till havs. Unionens 
strukturfonder har investerat i 
havsekonomin, i synnerhet Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
EHFF. Nya investeringsverktyg som 
InvestEU måste användas för att matcha 
tillväxtpotentialen inom sektorn.

(9) Europas havssektor sysselsätter 
över fem miljoner arbetstagare, vilket 
genererar nästan 500 miljarder EUR om 
året, och det finns potential att skapa 
många fler arbetstillfällen, men 
fiskbestånden måste fortsätta att 
övervakas och skyddas mot överfiske 
genom lämpliga åtgärder. Avkastningen 
från den globala havsekonomin uppskattas 
idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan 
komma att mer än fördubblas fram till 
2030. Behovet att uppfylla 
koldioxidutsläppsmålen, öka 
resurseffektiviteten och minska den blå 
ekonomins miljöavtryck har varit en 
betydande drivkraft bakom innovation i 
andra sektorer som marin utrustning, 
varvsindustrin, havsobservation, muddring, 
kustskydd och byggnadsarbeten längs 
kuster och till havs. Unionens 
strukturfonder har investerat i 
havsekonomin, i synnerhet Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
EHFF. Nya investeringsverktyg som 
InvestEU måste användas för att matcha 
tillväxtpotentialen inom sektorn.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
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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 som till fullo 
överensstämmer med den gemensamma 
fiskeripolitikens mål: 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 som utvecklas inom 
ekologiska gränser och främjar
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.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) EHFF efter 2020 bör vara baserad 
på en förenklad struktur utan att åtgärder 
och detaljerade regler för stödberättigande 
definieras i förväg på unionsnivå, på ett 
alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda 
stödområden beskrivas under varje 
prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda 
utarbeta sitt respektive program där de 
anger de lämpligaste medlen för att uppnå 
prioriteringarna. En rad olika åtgärder som 
medlemsstaterna anger i programmen 
skulle kunna få stöd enligt de regler som 
fastställs i denna förordning och förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser], förutsatt att de omfattas av 
de stödområden som anges i denna 
förordning. Det är nödvändigt att fastställa 
en förteckning över icke stödberättigande 

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

verksamhet i syfte att undvika negativa 
effekter på bevarandet inom fisket och 
förstöring av ekosystem, till exempel ett 
allmänt förbud mot investeringar som ökar 
fiskekapaciteten. Det bör finnas stränga 
villkor om att investeringar och 
ersättningar för fiskeflottan måste vara 
förenliga med den gemensamma 
fiskeripolitikens bevarandemål.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att spegla vikten av att 
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

(13) För att spegla vikten av att 
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, inklusive 
projekt som syftar till att skydda och 
återställa sjögräsängar och 
kustvåtmarker, som är stora kolsänkor,
kommer att identifieras under utarbetandet 
och genomförandet av EHFF och kommer 
att omprövas inom ramen för relevanta 
utvärderings- och översynsprocesser.

Motivering

I IPCC:s senaste rapport betonas att inte bara minskningen av koldioxidutsläppen utan även 
avlägsnandet av koldioxid från atmosfären måste övervägas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14
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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 inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG1a. Detta bidrag bör spåras 
genom tillämpning av unionens 
miljömarkörer och rapporteras regelbundet 
inom ramen för utvärderingar och årliga 
prestationsrapporter.

_________________

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT 
L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I enlighet med artikel 42 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1380/2013 (förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken)7 bör 
unionens ekonomiska stöd genom EHFF 
vara villkorat till att den gemensamma 
fiskeripolitikens regler efterlevs. 
Ansökningar från stödmottagare som inte 
uppfyller tillämpliga krav enligt den 
gemensamma fiskeripolitiken bör inte 
kunna godtas

(15) I enlighet med artikel 42 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1380/2013 (förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken)7 bör 
unionens ekonomiska stöd genom EHFF 
vara villkorat till att den gemensamma 
fiskeripolitikens regler och unionens 
relevanta miljölagstiftning till fullo 
efterlevs. Ekonomiskt stöd från unionen 
bör endast beviljas de aktörer och 
medlemsstater som till fullo uppfyller sina 
relevanta rättsliga skyldigheter. 
Ansökningar från stödmottagare som inte 
uppfyller tillämpliga krav enligt den 
gemensamma fiskeripolitiken bör inte 
kunna godtas.

_________________ _________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1380/2013 av den 11 december 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1380/2013 av den 11 december 
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2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och 
(EG) nr 639/2004 och rådets beslut 
2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, 
s. 22).

2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och 
(EG) nr 639/2004 och rådets beslut 
2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, 
s. 22).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att tillgodose de specifika 
villkor för den gemensamma 
fiskeripolitiken som avses i förordning 
(EU) nr 1380/2013 och bidra till att den 
gemensamma fiskeripolitikens regler följs 
bör det fastställas bestämmelser som 
kompletterar reglerna om avbrott, 
innehållande och finansiella korrigeringar 
enligt förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. Om en 
medlemsstat eller en stödmottagare inte 
fullgör sina åtaganden enligt den 
gemensamma fiskeripolitiken eller om 
kommissionen har uppgifter som tyder på 
sådan bristande efterlevnad bör 
kommissionen tillåtas att, som en 
försiktighetsåtgärd, avbryta 
betalningsfristerna. Utöver denna möjlighet 
till avbrott av betalningsfristerna och för att 
motverka att belopp betalas ut för icke-
stödberättigande ändamål bör 
kommissionen tillåtas att tillfälligt ställa in 
utbetalningar och besluta om finansiella 
korrigeringar vid allvarliga fall av 
bristande efterlevnad av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler från en 
medlemsstats sida

(16) För att tillgodose de specifika 
villkor för den gemensamma 
fiskeripolitiken som avses i förordning 
(EU) nr 1380/2013 och bidra till att den 
gemensamma fiskeripolitikens regler följs 
till fullo bör det fastställas bestämmelser 
som kompletterar reglerna om avbrott, 
innehållande och finansiella korrigeringar 
enligt förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. Om en 
medlemsstat eller en stödmottagare inte 
fullgör sina åtaganden enligt den 
gemensamma fiskeripolitiken eller om 
kommissionen har uppgifter som tyder på 
sådan bristande efterlevnad bör 
kommissionen tillåtas att, som en 
försiktighetsåtgärd, avbryta 
betalningsfristerna. Utöver denna möjlighet 
till avbrott av betalningsfristerna och för att 
motverka att belopp betalas ut för icke-
stödberättigande ändamål bör 
kommissionen tillåtas att tillfälligt ställa in 
utbetalningar och besluta om finansiella 
korrigeringar vid allvarliga fall av 
bristande efterlevnad av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler från en 
medlemsstats sida.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
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Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Mycket har under de senaste åren 
uppnåtts genom den gemensamma 
fiskeripolitiken när det gäller att återföra 
bestånden till sunda nivåer, öka 
lönsamheten för unionens fiskerinäring och 
bevara de marina ekosystemen. Dock 
återstår stora utmaningar innan den 
gemensamma fiskeripolitikens 
socioekonomiska mål och miljömål kan 
uppnås. Detta kräver fortsatt stöd efter 
2020, bland annat i havsområden där 
framstegen har gått långsammare.

(17) Under de senaste åren har framsteg 
gjorts inom den gemensamma 
fiskeripolitiken för att återföra bestånden 
till sunda nivåer, öka lönsamheten för 
unionens fiskerinäring och bevara de 
marina ekosystemen. Dock återstår stora 
utmaningar innan den gemensamma 
fiskeripolitikens socioekonomiska mål och 
miljömål kan uppnås helt, bland annat den 
rättsliga skyldigheten att återställa och 
bevara alla populationer av fiskbestånd 
över biomassanivåer som kan ge 
maximalt hållbart uttag. Detta kräver 
fortsatt stöd efter 2020, bland annat i 
havsområden där framstegen har gått 
långsammare.

Ändringsförslag 12

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 
och diversifiering av verksamheten en 
utmaning.

(18) Fisket är avgörande för 
försörjningen och kulturarvet i många kust-
och ösamhällen i unionen, särskilt där det 
småskaliga kustfisket spelar en viktig roll. 
Med en genomsnittsålder över 50 i många 
fiskesamhällen förblir generationsskifte 
och diversifiering av verksamheten en 
utmaning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Det blir lättare att nå målen i den 
gemensamma fiskeripolitiken om man 
inför gemensamma 
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förvaltningsmekanismer inom yrkes- och 
fritidsfiske samt vattenbruk, där 
inblandade intressenter från bland annat 
myndigheter, fiske- och 
vattenbrukssektorn, forskningsvärlden 
och civilsamhället deltar direkt, vilket ger 
en funktionalitet som bygger på en rättvis 
fördelning av ansvar och beslutsfattande 
samt en flexibel förvaltning som bygger 
på kunskap, information och närhet. 
Genom EHFF bör genomförandet av 
dessa mekanismer stödjas på lokal nivå.

Motivering

Modellen med en gemensam förvaltning ger störst potential inom ramen för en bioekonomisk 
förvaltning som respekterar ekosystemet och försiktighetsprincipen. Denna modell ska ge de 
verktyg som behövs för att genom en anpassningsbar förvaltning snabbt kunna reagera på 
ändrade förhållanden.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) EHFF bör inriktas på den 
gemensamma fiskeripolitikens 
miljömässiga, ekonomiska och sociala mål 
samt sysselsättningsmålen, enligt 
definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Stödet bör säkerställa att 
fiskeverksamheten är miljömässigt hållbar 
på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är 
förenligt med målen om att uppnå nytta i 
ekonomiskt, socialt och 
sysselsättningshänseende samt att bidra till 
att trygga livsmedelsförsörjningen.

(19) EHFF bör bidra till att uppnå den 
gemensamma fiskeripolitikens 
miljömässiga, ekonomiska och sociala mål 
samt sysselsättningsmålen, enligt 
definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Stödet bör säkerställa att 
fiskeverksamheten är miljömässigt hållbar 
på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är 
förenligt med målen i artikel 2.2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, som 
kommer att bidra till att uppnå nytta i 
ekonomiskt, socialt och 
sysselsättningshänseende samt till att 
trygga livsmedelsförsörjningen.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Stödet från EHFF bör inriktas på
att uppnå och upprätthålla hållbart fiske 
baserat på maximal hållbar avkastning 
(MSY) och att minska fiskeverksamhetens 
negativa påverkan på de marina 
ekosystemen. Detta stöd bör omfatta 
innovation och investeringar i skonsamma, 
klimattåliga och koldioxidsnåla metoder 
och tekniska lösningar inom fisket.

(20) Stödet från EHFF bör bidra till 
uppfyllandet i rätt tid av de rättsliga 
skyldigheterna att upprätthålla 
populationer av alla fiskbestånd över 
biomassanivåer som kan ge maximal 
hållbar avkastning och att minska och om 
möjligt få bort fiskeverksamhetens 
negativa påverkan på de marina 
ekosystemen. Detta stöd bör omfatta 
innovation och investeringar i skonsamma, 
klimattåliga och koldioxidsnåla metoder 
och tekniska lösningar inom fisket, och bör 
utesluta alla investeringar i 
elfiskemetoder.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Landningsskyldigheten är en av den 
gemensamma fiskeripolitikens största 
utmaningar. Den har medfört betydande
ändringar av fiskemetoderna, ibland med 
betydande ekonomiska kostnader för 
sektorn. Det bör därför vara möjligt för 
EHFF att stödja innovation och 
investeringar som bidrar till 
genomförandet av landningsskyldigheten, 
med en högre stödnivå än den som gäller 
för andra insatser, såsom investeringar i 
selektiva fiskeredskap, i förbättringar av 
hamninfrastruktur och i saluföring av 
oönskade fångster. Fonden bör även bevilja 
en maximal stödnivå på 100 % för 
utformning, utveckling, övervakning, 
utvärdering och förvaltning av transparenta 
system för utbyte av fiskemöjligheter 
mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för 
att mildra effekten av fenomenet med 
begränsande arter (s.k. choke species) som 
orsakas av landningsskyldigheten

Landningsskyldigheten är en 
rättslig skyldighet och en av den 
gemensamma fiskeripolitikens 
huvudsakliga mål. Den har inneburit ett 
slut på de miljömässigt oacceptabla 
utkasten samt viktiga ändringar av 
fiskemetoderna, ibland med betydande 
ekonomiska kostnader för sektorn. 
Medlemsstaterna bör därför använda 
EHFF för att ge största möjliga stöd till
innovation och investeringar som bidrar till 
ett fullständigt genomförande av 
landningsskyldigheten i rätt tid, med en
avsevärt högre stödnivå än den som gäller 
för andra insatser, såsom investeringar i 
selektiva fiskeredskap samt tillfälliga och 
rumsliga specifika åtgärder, i förbättringar 
av hamninfrastruktur och i saluföring av 
oönskade fångster. Fonden bör även bevilja 
en maximal stödnivå på 100 % för 
utformning, utveckling, övervakning, 
utvärdering och förvaltning av transparenta 
system för utbyte av fiskemöjligheter 
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mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för 
att mildra effekten av fenomenet med 
begränsande arter (s.k. choke species) som 
orsakas av landningsskyldigheten.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Landningsskyldigheten bör 
övervakas likadant på alla fiskefartyg, 
såväl stora som små, i unionens alla 
medlemsstater.

Motivering

Ett konstant och enhetligt klagomål från småskaliga fiskare i Irland och på andra ställen är 
att de, såsom mestadels kustnära fiskare, är de mjukaste målen vid inspektioner och 
bestraffningar, medan de större fartygen är svårare att få tillgång till och därför svårare att 
kontrollera.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja innovation och investeringar ombord 
på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, 
säkerhets- och arbetsförhållandena, 
energieffektiviteten och fångsternas 
kvalitet. Sådant stöd bör dock inte leda till 
en ökning av fiskekapaciteten eller 
förmågan att spåra upp fisk och bör inte 
beviljas endast på grundval av att villkor 
som är obligatoriska enligt unionsrätten 
eller nationell rätt har uppfyllts. I en 
struktur utan föreskrivande åtgärder bör det 
vara upp till medlemsstaterna att fastställa 
de exakta reglerna för stödberättigande för 
sådana investeringar. När det gäller hälsa, 

(22) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja innovation och investeringar ombord 
på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, 
säkerhets- och arbetsförhållandena, 
energieffektiviteten och fångsternas 
kvalitet och att stödja särskilda hälso- och 
sjukvårdsfrågor. Sådant stöd bör dock inte 
leda till en ökning av fiskekapaciteten eller 
förmågan att spåra upp fisk och bör inte 
beviljas endast på grundval av att villkor 
som är obligatoriska enligt unionsrätten 
eller nationell rätt har uppfyllts. I en 
struktur utan föreskrivande åtgärder bör det 
vara upp till medlemsstaterna att fastställa 
de exakta reglerna för stödberättigande för 
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säkerhet och arbetsförhållanden ombord på 
fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad 
som gäller för andra insatser att tillåtas

sådana investeringar och sådant stöd. När 
det gäller hälsa, säkerhet och 
arbetsförhållanden ombord på 
fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad 
som gäller för andra insatser att tillåtas.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 31
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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) Fiskeri och hållbart 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 kvalitetsstandarder och som 
finns tillgängliga för konsumenterna till 
rimliga priser.

Ändringsförslag 21

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 
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 

(32) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja främjande och hållbar utveckling av 
vattenbruket, inbegripet vattenbruk i 
sötvatten och skydd av vattenbruk mot 
invasiva arter och sjukdomar, för odling 
av vattenlevande djur och växter för 
framställning av livsmedel och andra 
råvaror. Vissa medlemsstater har 
fortfarande alltför komplexa administrativa 
förfaranden – det kan vara svårt att få 
tillgång till utrymme och 
tillståndsprocesserna är tungrodda. Detta 
gör det onödigt 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, bekämpning av specifika 
sjukdomar och invasiva arter som är 
mycket skadliga för vattenbruk, förvärv av 
yrkeskompetens, förbättring av 
arbetsvillkor och för 
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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.

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.

Motivering

I överensstämmelse med Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om en hållbar 
och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida 
utmaningar (2017/2118(INI))

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Livsmedelstryggheten är beroende 
av effektiva och välorganiserade 
marknader, då detta ökar öppenheten, 
stabliteten, kvaliteten och diversiteten i 
livsmedelskedjan, och av 
konsumentinformation. Det bör, i detta 
syfte, vara möjligt för EHFF att stödja 
saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, i linje med målen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1379/2013 (förordningen om en 
samlad marknadsordning)15. Stöd bör i 
synnerhet vara tillgängligt för inrättandet 
av producentorganisationer, genomförandet 
av produktions- och saluföringsplaner, 
främjandet av nya avsättningsmöjligheter 
och utveckling och spridning av 
marknadsinformation.

(33) Livsmedelstryggheten är beroende 
av skyddet av den marina miljön, en 
hållbar förvaltning av fiskbestånden, ett 
fullständigt genomförande av den 
gemensamma fiskeripolitiken, effektiva 
och välorganiserade marknader, då detta 
ökar öppenheten, stabiliteten, kvaliteten 
och diversiteten i livsmedelskedjan, och av 
konsumentinformation. Det bör, i detta 
syfte, vara möjligt för EHFF att stödja 
saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, i linje med målen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1379/2013 (förordningen om en 
samlad marknadsordning)15. Stöd bör i 
synnerhet vara tillgängligt för inrättandet 
av producentorganisationer, genomförandet 
av produktions- och saluföringsplaner, 
främjandet av nya avsättningsmöjligheter 
och utveckling och spridning av 
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marknadsinformation.

_________________ _________________

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

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

Ändringsförslag 23

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 
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 

(35) Skapandet av arbetstillfällen i 
kustregioner och på öar är ofta 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 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 
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hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen 
för delad, direkt och indirekt förvaltning.

hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen 
för delad, direkt och indirekt förvaltning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Inom ramen för delad förvaltning 
bör det vara möjligt för EHHF att stödja 
den hållbara blå ekonomin genom 
insamling, förvaltning och användning av 
data för att förbättra kunskapen om 
miljöstatus för den marina miljön. Det 
stödet bör bidra till att uppfylla kraven 
enligt direktiv 92/43/EEG och direktiv 
2009/147/EG, för att stödja fysisk 
planering i kust- och havsområden och öka 
datakvaliteten och datautbytet genom det 
europeiska nätverket för marina 
observationer och data.

(37) Inom ramen för delad förvaltning 
bör det vara möjligt för EHFF att stödja 
en hållbar blå ekonomi som utvecklas 
inom ekologiska gränser genom 
insamling, förvaltning och användning av 
data för att förbättra kunskapen om 
miljöstatus för den marina miljön. Det 
stödet bör bidra till att uppfylla kraven 
enligt direktiv 92/43/EEG och direktiv 
2009/147/EG, för att stödja fysisk 
planering i kust- och havsområden och öka 
datakvaliteten och datautbytet genom det 
europeiska nätverket för marina 
observationer och data.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Som global aktör är unionen starkt 
engagerad i att främja internationell 
världshavsförvaltning, i enlighet med det 
gemensamma meddelandet till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 10 november 
2016 med rubriken Internationell 
världshavsförvaltning: en agenda för 
havens framtid17. Unionens 
världshavspolitik är en ny politik som 
omfattar haven på ett integrerat sätt. En 
internationell världshavsförvaltning är inte 
bara central för att uppfylla Agenda 2030 
för hållbar utveckling, i synnerhet det 

(40) Som global aktör är unionen starkt 
engagerad i att främja internationell 
världshavsförvaltning, i enlighet med det 
gemensamma meddelandet till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 10 november 
2016 med rubriken Internationell 
världshavsförvaltning: en agenda för 
havens framtid17. Unionens 
världshavspolitik är en ny politik som 
omfattar haven på ett integrerat sätt. En 
internationell världshavsförvaltning är inte 
bara central för att uppfylla Agenda 2030 
för hållbar utveckling, i synnerhet det 
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hållbara utvecklingsmålet nr 14 (Bevara 
och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling), utan är också viktig för 
att garantera säkra, trygga, rena och 
hållbart förvaltade hav och oceaner för 
kommande generationer. Unionen måste 
uppfylla dessa internationella åtaganden 
och vara en drivkraft för bättre 
internationell världshavsförvaltning på 
bilaterala, regionala och multilaterala 
nivåer, vilket inbegriper att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske, förbättra 
den internationella ramen för 
världshavsförvaltning, minska belastningen 
på oceaner och hav, skapa förutsättningar 
för en hållbar blå ekonomi och stärka 
internationell havsforskning och 
internationella havsdata.

hållbara utvecklingsmålet nr 14 (Bevara 
och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling), utan är också viktig för 
att garantera säkra, trygga, rena och 
hållbart förvaltade hav och oceaner för 
kommande generationer. Unionen måste 
uppfylla dessa internationella åtaganden 
och vara en drivkraft och ledare för bättre 
internationell världshavsförvaltning på 
bilaterala, regionala och multilaterala 
nivåer, vilket inbegriper att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske, förbättra 
den internationella ramen för 
världshavsförvaltning, minska belastningen 
på oceaner och hav, skapa förutsättningar 
för en hållbar blå ekonomi och stärka 
internationell havsforskning och 
internationella havsdata.

_________________ _________________

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

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Betalningsförfarandet inom 
EHFF har rapporterats som svagt, 
eftersom endast 11 % hade utnyttjats fyra 
år efter ansökan. Betalningsförfarandet 
behöver förbättras för att kunna påskynda 
betalningarna till mottagarna, i synnerhet 
till enskilda eller familjer.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I enlighet med förordning (EU) (47) I enlighet med förordning (EU) 
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[förordning om finansiella regler för 
unionens allmänna budget], 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201319, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9520, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9621 och rådets förordning (EU) 
2017/193922 måste unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt och utredning av oriktigheter och 
bedrägeri, krav på återbetalning av belopp 
som gått förlorade, betalats ut på felaktiga 
grunder eller använts felaktigt samt i 
tillämpliga fall administrativa sanktioner. I 
enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 
883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 skulle Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) kunna utföra 
utredningar, inbegripet kontroller på plats 
och inspektioner, i syfte att fastställa om 
det har förekommit bedrägeri, korruption 
eller annan olaglig verksamhet som 
påverkar unionens ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med rådets förordning 
(EU) 2017/1939 skulle Europeiska 
åklagarmyndigheten kunna utreda och 
lagföra bedrägeri och annan olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137123. I enlighet med 
förordning (EU) [förordningen om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget] måste varje person eller enhet som 
tar emot medel från unionen samarbeta 
fullständigt för att skydda unionens 
ekonomiska intressen, ge kommissionen, 
Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och 
Europeiska revisionsrätten alla rättigheter 
och all tillgång som behövs och säkerställa 
att tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter. 
Medlemsstaterna bör, i förvaltningen och 
genomförandet av EHFF, säkerställa att 
unionens ekonomiska intressen skyddas, i 
enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 

[förordning om finansiella regler för 
unionens allmänna budget], 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201319, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9520, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9621 och rådets förordning (EU) 
2017/193922 måste unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt och utredning av oriktigheter och 
bedrägeri, krav på återbetalning av belopp 
som gått förlorade, betalats ut på felaktiga 
grunder eller använts felaktigt samt i 
tillämpliga fall administrativa sanktioner. I 
enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 
883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 bör Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) utföra 
utredningar, inbegripet kontroller på plats 
och inspektioner, i syfte att fastställa om 
det har förekommit bedrägeri, korruption 
eller annan olaglig verksamhet som 
påverkar unionens ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med rådets förordning 
(EU) 2017/1939 bör Europeiska 
åklagarmyndigheten utreda och lagföra 
bedrägeri och annan olaglig verksamhet 
som påverkar unionens ekonomiska 
intressen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137123. I enlighet med 
förordning (EU) [förordningen om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget] måste varje person eller enhet som 
tar emot medel från unionen samarbeta 
fullständigt för att skydda unionens 
ekonomiska intressen, ge kommissionen, 
Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och 
Europeiska revisionsrätten alla rättigheter 
och all tillgång som behövs och säkerställa 
att tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter. 
Medlemsstaterna bör, i förvaltningen och 
genomförandet av EHFF, säkerställa att 
unionens ekonomiska intressen skyddas, i 
enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 
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unionens allmänna budget] och förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

unionens allmänna budget] och förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

_________________ _________________

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

20 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

21 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
2).

21 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
2).

22 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

22 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(48) I syfte att öka öppenheten kring 
användningen av unionens medel och 
främja en sund ekonomisk förvaltning av 
dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka 
den offentliga kontrollen av använda 
medel, bör viss information om de insatser 
som finansieras genom EHHF 
offentliggöras på medlemsstatens 
webbplats i enlighet med förordning (EU) 
nr [förordning om gemensamma 
bestämmelser]. När en medlemsstat 
offentliggör information om insatser som 
finansieras genom EHFF måste de regler 
om skydd av personuppgifter som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67924 följas.

(48) I syfte att öka öppenheten kring 
användningen av unionens medel och 
främja en sund ekonomisk förvaltning av 
dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka 
den offentliga kontrollen av använda 
medel, bör all information om de insatser 
som finansieras genom EHHF 
offentliggöras på medlemsstatens 
webbplats i enlighet med förordning (EU) 
nr [förordning om gemensamma 
bestämmelser]. När en medlemsstat 
offentliggör information om insatser som 
finansieras genom EHFF måste de regler 
om skydd av personuppgifter som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67924 följas.

_________________ _________________

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) produktiva investeringar i 
vattenbruk: investeringar i byggande, 
utbyggnad och modernisering av 
anläggningar för vattenbruksproduktion 
eller i utrustningen i sådana anläggningar.

(12) produktiva investeringar i 
vattenbruk: investeringar i byggande, 
utbyggnad och modernisering av, samt 
innovation för, anläggningar för 
vattenbruksproduktion eller i utrustningen i 
sådana anläggningar.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) hållbar blå ekonomi: all 
sektorsspecifik och sektorsövergripande 
ekonomisk verksamhet över hela den inre 
marknaden som har anknytning till hav, 
oceaner, kuster och inlandsvatten, vilket 
inbegriper unionens yttersta randområden 
och kustlösa stater, inklusive framväxande 
sektorer och varor och tjänster som inte 
omsätts på en marknad, och vilken är 
förenlig med unionens miljölagstiftning.

(15) hållbar blå ekonomi: all 
sektorsspecifik och sektorsövergripande 
ekonomisk verksamhet inom ekologiska 
gränser över hela den inre marknaden som 
har anknytning till hav, oceaner, kuster och 
inlandsvatten, vilket inbegriper unionens 
yttersta randområden och kustlösa stater, 
inklusive framväxande sektorer och varor 
och tjänster som inte omsätts på en 
marknad, och vilken är förenlig med 
unionens miljölagstiftning för att återställa 
och upprätthålla marina ekosystem och 
skydda sårbara naturresurser, varor och 
tjänster.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) gemensam förvaltning: ett 
partnerskap där regeringar, lokala 
resursanvändare (fiskare), externa 
aktörer (icke-statliga organisationer, 
forskningsinstitut), och ibland andra 
berörda parter inom fiske och 
kustresurser (båtägare, fiskhandlare, 
kreditmyndigheter eller utlåningsföretag, 
turistnäring osv.) delar ansvaret och 
befogenheterna för beslutsfattandet när 
det gäller förvaltningen av ett 
fiskesegment.

Motivering

FAO:s definition från FAO:s portal, http://www.fao.org/faoterm/en/.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1



AD\1169823SV.docx 25/46 PE627.712v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser.

(1) Främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
med beaktande av de socioekonomiska 
aspekterna

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Bidra till livsmedelstryggheten i 
unionen genom vattenbruk och marknader 
som präglas av konkurrenskraft och 
hållbarhet.

(2) Bidra till livsmedelssäkerheten och 
livsmedelstryggheten i unionen genom 
vattenbruk och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Göra det möjligt för en hållbar blå 
ekonomi att växa och främja välmående 
kustsamhällen.

(3) Göra det möjligt för en hållbar blå 
ekonomi att växa och främja välmående 
kustsamhällen och fiskeområden.

Ändringsförslag 35

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

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Minst 15 % av det ekonomiska 
stödet från unionen per medlemsstat ska 
anslås till de stödområden som avses i 
artiklarna 19 och 20. Medlemsstater som 
saknar tillträde till unionens vatten får 
tillämpa en lägre procentsats vad gäller 
omfattningen av deras kontroll- och 
datainsamlingsuppgifter.

utgår

Motivering

Fördelningen bör fastställas utifrån varje medlemsstats fastställda behov. Eventuella 
överanslag skulle leda till outnyttjade medel eller onödiga utgifter.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla medel som inte används enligt 
artiklarna 19 och 20 om kontroll och 
insamling av data får omfördelas till 
Europeiska fiskerikontrollbyrån.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En strategi för hållbart nyttjande av 
fisket och utveckling av hållbara sektorer 
inom den blå ekonomin.

(a) En strategi för hållbart nyttjande av 
fisket och utveckling av hållbara sektorer 
inom en blå ekonomi som utvecklas inom 
ekologiska gränser.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ta fram en 
analys för varje havsområde med uppgifter 
om gemensamma styrkor och svagheter 
vad gäller uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens mål, i enlighet med artikel 
2 i förordning (EU) nr 1380/2013. I 
tillämpliga fall ska befintliga 
havsområdesstrategier och makroregionala 
strategier beaktas i analysen.

5. Kommissionen ska, efter att ha 
inhämtat yttranden från de berörda 
rådgivande organen, ta fram en analys för 
varje havsområde med uppgifter om 
gemensamma styrkor och svagheter vad 
gäller uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens mål, i enlighet med artikel 
2 i förordning (EU) nr 1380/2013, och 
uppnåendet av god miljöstatus enligt vad 
som avses i direktiv 2008/56/EG. I 
tillämpliga fall ska befintliga 
havsområdesstrategier och makroregionala 
strategier beaktas i analysen.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) riktad bekämpning av invasiva 
främmande arter som i hög grad skadar 
produktiviteten i vattenbruks- och 
fiskerisektorn,

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) stödet till forskning om och 
tillämpning av innovativa selektiva 
fiskeredskap i hela unionen, inte enbart, 
men bland annat, i överensstämmelse med 
artikel 27 i förordning (EU) nr 1380/2013,

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) de senaste uppgifterna om 
socioekonomisk prestation inom den 
hållbara blå ekonomin, i synnerhet inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn,

(e) de senaste uppgifterna om balansen 
mellan miljöprioriteringarna och den 
socioekonomiska prestationen inom den 
hållbara blå ekonomin, i synnerhet inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn,

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) programmets bidrag till 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändring.

(i) programmets bidrag till 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändring, inbegripet minskning av 
koldioxidutsläpp genom 
bränslebesparingar.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 107, 108 och 109 i 
fördraget ska inte tillämpas på betalningar 
som medlemsstaterna företar i enlighet 
med denna förordning, inom 
tillämpningsområdet för artikel 42 i 
fördraget.

2. Artiklarna 107, 108 och 109 i 
fördraget ska inte tillämpas på betalningar 
som medlemsstaterna företar i enlighet 
med denna förordning.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har begått en allvarlig överträdelse 
enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 

(a) har begått en överträdelse enligt 
artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 
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1005/200828 eller enligt artikel 90 i rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt 
annan lagstiftning som antagits av 
Europaparlamentet och rådet,

1005/200828 eller enligt artikel 90 i rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt 
annan lagstiftning som antagits av 
Europaparlamentet och rådet,

_________________ _________________

28 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av 
den 29 september 2008 om upprättande av 
ett gemenskapssystem för att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske och om 
ändring av förordningarna (EEG) nr 
2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 
601/2004 samt om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) 
nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 
1).

28 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av 
den 29 september 2008 om upprättande av 
ett gemenskapssystem för att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske och om 
ändring av förordningarna (EEG) nr 
2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 
601/2004 samt om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) 
nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 
1).

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödmottagaren ska, efter det att 
stödansökan lämnats in, fortsätta att 
uppfylla ansökningsvillkoren i punkt 1 
under insatsens hela genomförandeperiod 
och för en period av fem år efter att den 
sista utbetalningen till den stödmottagaren 
har gjorts.

2. Stödmottagaren ska, efter det att 
stödansökan lämnats in, fortsätta att 
uppfylla ansökningsvillkoren i punkt 1 
under insatsens hela genomförandeperiod 
och efter att den sista utbetalningen till den 
stödmottagaren har gjorts.

Motivering

Ingen aktör eller förmånstagare bör någonsin begå allvarliga överträdelser, delta i IUU-fiske 
eller begå andra miljöbrott.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fastställandet av det tröskelvärde 
som aktiverar avvisandet i punkterna 1 och 

(a) fastställandet av det tröskelvärde 
som aktiverar avvisandet i punkterna 1 och 
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3 och den tidsperiod under vilken 
avvisandet ska gälla, vilken ska stå i 
proportion till de allvarliga 
överträdelsernas, brottens eller bedrägeriets 
art, allvarlighetsgrad, varaktighet och 
upprepning och som ska vara minst ett år,

3 och den tidsperiod under vilken 
avvisandet ska gälla, vilken ska stå i 
proportion till överträdelsernas, brottens 
eller bedrägeriets art, allvarlighetsgrad, 
varaktighet och upprepning och som ska 
vara minst ett år,

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 13 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Byggande och förvärv av 
fiskefartyg eller import av fiskefartyg, om 
inte annat föreskrivs i denna förordning.

(b) Byggande, förvärv eller 
modernisering av fiskefartyg, inbegripet 
genom utbyte av motorn, eller import av 
fiskefartyg, om inte annat föreskrivs i 
denna förordning.

Motivering

Modernisering och ersättning av utrustning är ofta förknippat med större effektivitet och 
större fiskekapacitet. Åtgärder för modernisering och utbyte av motorer skulle undergräva 
målet för en hållbar utveckling 14.6, som förbjuder stöd som leder till ökad fiskekapacitet. 
Även om modernisering eller utbyte av gamla motorer sker på villkor att de får samma eller 
mindre styrka, kommer detta inte nödvändigtvis att leda till minskad fiskekapacitet för 
fartyget. Enligt revisionsrätten har fiskefartyg som är utrustade med ”bränsleeffektiva” 
motorer fortfarande ett incitament att öka sin fiskeansträngning.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Verksamhet som innefattar någon 
form av elfiske.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 13 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Direkt utsättning, utom om detta är 
uttryckligen avsett som en 
bevarandeåtgärd enligt en unionsrättsakt 
eller i fall av utsättning i undersökande 
syfte.

(g) Direkt utsättning, utom om detta är 
uttryckligen avsett som en bevarande- eller 
förflyttningsåtgärd enligt en unionsrättsakt 
eller i fall av utsättning i undersökande 
syfte.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 13 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Investeringar ombord på 
fiskefartyg som är nödvändiga för att 
uppfylla kraven i unionsrätten eller 
nationell rätt, däribland de krav som 
följer av unionens skyldigheter inom 
ramen för regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer.

utgår

Motivering

Det är svårt att förstår varför det inte skulle vara möjligt att stödja investeringar som är 
nödvändiga för att fullgöra lagstadgade skyldigheter avseende t.ex. nya redskap, 
kontrollsystem eller ändringar av redskapen.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 13 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Investeringar ombord på 
fiskefartyg som har bedrivit verksamhet 
till sjöss under mindre än 60 dagar under 
vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in.

utgår

Ändringsförslag 53
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Förslag till förordning
Artikel 13 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Driftskostnader, såsom 
försäkringar, allmänna omkostnader, 
bränsle eller utrustning på fiskefartyget 
som endast gör det drifts- eller 
navigeringsdugligt, såsom rep, 
obligatoriska säkerhetsbehov samt 
underhåll.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt detta kapitel ska bidra 
till uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska 
och sociala mål samt sysselsättningsmål, 
enligt vad som anges i artikel 2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

1. Stöd enligt detta kapitel ska bidra 
till uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska 
och sociala mål samt sysselsättningsmål, 
enligt vad som anges i artikel 2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, och ska 
främja den sociala dialogen mellan 
parterna.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Skapande och förstärkning av 
sektorns värdekedja och främjande av 
saluföringsstrategier.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Förenkling av tillgång till krediter 
samt till försäkrings- och 
finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Förbättring av säkerhets- och 
arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg.

(e) Förbättring av säkerhets- och 
arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg, 
för att på detta sätt locka fler unga 
människor och avsevärt begränsa 
orsakerna till olyckor till havs.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Diversifiering av verksamheter 
inom den bredare hållbara blå ekonomin.

(h) Diversifiering av verksamheterna i 
en bredare hållbar blå ekonomi som 
utvecklas inom ekologiska gränser.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Skapande av en lämplig miljö för 
utveckling av gemensamt förvaltade 
lokala planer.

Motivering

Modellen med en gemensam förvaltning ger störst potential inom ramen för en bioekonomisk 
förvaltning som respekterar ekosystemet och försiktighetsprincipen. Denna modell ska ge de 
verktyg som behövs för att genom en anpassningsbar förvaltning snabbt kunna reagera på 
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ändrade förhållanden.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det stöd som avses i punkt 1 
beviljas genom ersättning för definitivt 
upphörande med fiskeverksamhet, ska
följande villkor vara uppfyllda:

2. I undantagsfall får det stöd som 
avses i punkt 1 beviljas genom ersättning 
för definitivt upphörande med 
fiskeverksamhet förutsatt att följande 
villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Upphörandet föreskrivs som ett 
verktyg i en handlingsplan enligt artikel 
22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(a) Upphörandet föreskrivs som ett 
verktyg i en handlingsplan för att minska 
flottans fiskekapacitet enligt artikel 22.4 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) upphörandet leder till en total 
minskning av fiskekapaciteten eftersom 
pengarna som erhålls inte återinvesteras i 
sektorn,

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. EHFF får hjälpa fiskeri- och 
vattenbruksföretag att få tillgång till 
riskhanteringsinstrument, exempelvis 
incitament för tecknande av försäkringar 
eller ömsesidiga riskdelningsfonder, i 
syfte att täcka förluster till följd av en 
eller flera av följande faktorer:

(a) naturkatastrofer,

(b) ogynnsamma väderförhållanden,

(c) plötsliga förändringar av vattnets 
kvalitet och kvantitet som aktören inte bär 
ansvaret för,

(d) sjukdomar i vattenbrukssektorn, 
driftstopp eller förstörelse av 
produktionsanläggningarna som aktören 
inte bär ansvaret för,

(e) kostnader för räddningsinsatser när 
fiskare eller fiskefartyg råkar ut för 
olyckor till sjöss i samband med 
fiskeverksamheten.

Motivering

Med jordbruket som förebild bör EHFF kunna stödja riskhanteringsinstrument, t.ex. 
incitament för tecknande av försäkringar eller ömsesidiga riskdelningsfonder, för att täcka in 
de orsaker som listas i led a-e.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör,

Motivering

Inom vissa avrinningsområden i EU varar det årliga stoppet för snörpvads- och 
trålfiskeflottorna mellan 30 och 60 dagar, utifrån olika variabler såsom fiskesegment och den 
specifika fisketypen. Där bör tillfälliga stop inkluderas oberoende av längden på dem.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. All fiskeverksamhet som bedrivs av 
fiskefartyget eller av berörda fiskare ska 
avbrytas i praktiken under den period som 
berörs av upphörandet. Den behöriga 
myndigheten ska förvissa sig om att det 
berörda fiskefartyget har upphört med all 
fiskeverksamhet under den period som 
berörs av det exceptionella upphörandet 
och att all överkompensation till följd av 
att fartyget används för andra syften 
undviks.

5. All fiskeverksamhet som bedrivs av 
fiskefartyget eller av berörda fiskare ska 
avbrytas i praktiken under den period som 
berörs av upphörandet. Den behöriga 
myndigheten ska se till att det berörda 
fiskefartyget har upphört med all 
fiskeverksamhet under den period som 
berörs av det exceptionella upphörandet 
och att all överkompensation till följd av 
att fartyget används för andra syften 
undviks.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

1. EHFF får stödja åtgärder för tillfälligt 
upphörande med fiskeverksamhet i 
följande fall:

(a) vid biologiska återhämtningsperioder,

(b) om det tillfälliga upphörandet 
möjliggörs i en förvaltningsplan som har 
antagits i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 1967/2006 eller en flerårig plan 
som har antagits enligt artiklarna 9 och 
10 i förordning (EU) nr 1380/2013 där, på 
grundval av vetenskaplig rådgivning, en 
minskning av fiskeansträngningen krävs 
för att nå de mål som avses i artikel 2.2 
och 2.5 a i förordning (EU) nr 1380/2013.

2. Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas 
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under högst sex månader per fartyg under 
perioden 2021–2027.

3. Det stöd som avses i punkt 1 ska endast 
beviljas

(a) ägare av unionsfiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till sjöss under i genomsnitt minst 90 
dagar under de två år som föregår det år 
då ansökan om stöd lämnas in, eller,

(b) fiskare som under i genomsnitt minst 
90 dagar under de två år som föregår det 
år då ansökan om stöd lämnas in har 
arbetat till sjöss ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
tillfälliga upphörandet.

4. All fiskeverksamhet som bedrivs av det 
berörda fiskefartyget eller den berörda 
fiskaren ska avbrytas. Den behöriga 
myndigheten ska försäkra sig om att 
fiskefartyget i fråga har avbrutit all 
fiskeverksamhet under den period som 
berörs av det tillfälliga upphörandet.

Motivering

Det vore bra att återinföra en åtgärd som har gett utmärkta resultat inom alla de 
programperioder där den har tillämpats.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja insamling, 
förvaltning och användning av data enligt 
föreskrifterna i artiklarna 25.1, 25.2 och 27 
i förordning (EU) nr 1380/2013 och såsom 
ytterligare specificeras i förordning (EU) 
2017/1004, på grundval av de nationella 
arbetsplaner som avses i artikel 6 i 
förordning (EU) 2017/1004.

1. EHFF får stödja insamling, 
förvaltning, hantering och användning av 
data enligt föreskrifterna i artiklarna 25.1, 
25.2 och 27 i förordning (EU) nr 
1380/2013 och såsom ytterligare 
specificeras i förordning (EU) 2017/1004, 
på grundval av de nationella arbetsplaner 
som avses i artikel 6 i förordning (EU) 
2017/1004.



PE627.712v02-00 38/46 AD\1169823SV.docx

SV

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna upprättar 
förteckningen över och fastställer 
kvantiteterna enligt punkt 2 ska de beakta 
alla relevanta faktorer, särskilt behovet av 
att säkerställa att kompensationen är 
förenlig med den gemensamma 
fiskeripolitikens regler.

3. När medlemsstaterna upprättar 
förteckningen över och fastställer 
kvantiteterna enligt punkt 2 ska de beakta 
alla relevanta faktorer, särskilt behovet av 
att säkerställa att kompensationen följer
den gemensamma fiskeripolitikens regler.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ersättning till fiskare för att ta upp 
och samla in förlorade fiskeredskap och 
marint skräp från havet,

(a) ersättning till fiskare för att ta upp 
och samla in förlorade fiskeredskap och 
passivt ta upp marint skräp från havet,

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vattenbruk Hållbart vattenbruk

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja främjandet av 
hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 
34.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. 
EHFF får också stödja djurhälsa och 

1. EHFF får stödja främjandet av 
hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 
34.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. 
EHFF får också ge stöd till arbetet med att 
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djurskydd inom vattenbruket i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/42932 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 652/201433.

lösa specifika problem inom sektorn som 
orsakas av invasiva främmande arter, 
samt för att främja djurhälsa och 
djurskydd inom vattenbruket i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/42932 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 652/201433.

_________________ _________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 
2016 om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter (EUT L 84, 31.3.2016, s. 
1).

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 
2016 om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter (EUT L 84, 31.3.2016, s. 
1).

33 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 
maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för 
livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, 
växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 
2000/29/EG och 2008/90/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 
882/2004 och (EG) nr 396/2005, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och 
om upphävande av rådets beslut 
66/399/EEG, 76/894/EEG och 
2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 
1).

33 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 
maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för 
livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, 
växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 
2000/29/EG och 2008/90/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 
882/2004 och (EG) nr 396/2005, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och 
om upphävande av rådets beslut 
66/399/EEG, 76/894/EEG och 
2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 
1).

Motivering

I överensstämmelse med Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om en hållbar 
och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida 
utmaningar (2017/2118(INI)), bland annat om den invasiva främmande arten ostronborrare 
och djursjukdomen ostronherpes.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att 
uppnå målen för den gemensamma 
marknadsordning för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013. Fonden får 
också stödja åtgärder som främjar 
saluföringen av, kvaliteten på och 
mervärdet för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter.

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att 
uppnå målen för den gemensamma 
marknadsordning för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013. Fonden får 
också stödja åtgärder som främjar 
saluföringen av, kvaliteten på och 
mervärdet för fiskeriprodukter och 
produkter från hållbart vattenbruk.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt denna artikel ska endast 
beviljas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

2. Stöd enligt denna artikel ska endast 
beviljas småskaligt kustfiske genom 
sådana finansieringsinstrument som 
föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 3: Göra det möjligt för en 
hållbar blå ekonomi att växa, och främja 
välmående kustsamhällen

Prioritering 3: Möjliggöra en hållbar blå 
ekonomi inom ekologiska gränser och 
främja välmående kustsamhällen

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 27 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF får stödja insamling, förvaltning och 
användning av data för att förbättra 
kunskapen om miljöstatus för den marina 
miljön, i syfte att

EHFF får stödja insamling, förvaltning, 
analys, behandling och användning av 
data för att förbättra kunskapen om 
miljöstatus för den marina miljön, i syfte 
att

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 90.4 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får 
kommissionen avbryta betalningsfristen för 
hela eller en del av en betalningsansökan 
om det finns bevis för bristande 
efterlevnad, från en medlemsstats sida, av 
tillämpliga regler inom den gemensamma 
fiskeripolitiken, om den bristande 
efterlevnaden kan komma att påverka de 
utgifter i en betalningsansökan för vilken 
den mellanliggande betalningen begärs.

1. I enlighet med artikel 90.4 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får 
kommissionen avbryta betalningsfristen för 
hela eller en del av en betalningsansökan 
om det finns bevis för bristande 
efterlevnad, från en medlemsstats sida, av 
tillämpliga regler inom den gemensamma 
fiskeripolitiken eller relevant 
unionslagstiftning på miljöområdet, om 
den bristande efterlevnaden kan komma att 
påverka de utgifter i en betalningsansökan 
för vilken den mellanliggande betalningen 
begärs.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 91.3 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får 
kommissionen anta genomförandeakter 
med avseende på att hålla inne alla eller en 
del av de mellanliggande betalningarna 
inom ramen för programmet i fall av 
bristande efterlevnad, från en medlemsstats 
sida, av tillämpliga regler inom den 
gemensamma fiskeripolitiken, om den 

1. I enlighet med artikel 91.3 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får 
kommissionen anta genomförandeakter 
med avseende på att hålla inne alla eller en 
del av de mellanliggande betalningarna 
inom ramen för programmet i fall av 
bristande efterlevnad, från en medlemsstats 
sida, av tillämpliga regler inom den 
gemensamma fiskeripolitiken eller 
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allvarliga bristande efterlevnaden kan 
komma att påverka de utgifter i en 
betalningsansökan för vilken den 
mellanliggande betalningen begärs.

relevant unionslagstiftning på 
miljöområdet, om den allvarliga bristande 
efterlevnaden kan komma att påverka de 
utgifter i en betalningsansökan för vilken 
den mellanliggande betalningen begärs.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utgifter som ingår i en
betalningsansökan påverkas av fall av 
allvarlig bristande efterlevnad av den 
gemensamma fiskeripolitikens regler från 
medlemsstatens sida, vilka har lett till 
innehållande av betalning enligt artikel 34, 
och den berörda medlemsstaten kan 
fortfarande inte visa att den har vidtagit de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att de tillämpliga reglerna 
kommer att följas och upprätthållas i 
framtiden.

(b) Utgifter som ingår i en 
betalningsansökan påverkas av fall av 
allvarlig bristande efterlevnad av den 
gemensamma fiskeripolitikens regler eller 
relevant unionslagstiftning på 
miljöområdet från medlemsstatens sida, 
vilka har lett till innehållande av betalning 
enligt artikel 34, och den berörda 
medlemsstaten kan fortfarande inte visa att 
den har vidtagit de åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att de 
tillämpliga reglerna kommer att följas och 
upprätthållas i framtiden.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid fastställande av 
korrigeringsbeloppet ska kommissionen ta 
hänsyn till arten, svårighetsgraden, 
varaktigheten och upprepningen av 
medlemsstatens eller stödmottagarens 
allvarliga bristande efterlevnad av den 
gemensamma fiskeripolitikens regler samt 
omfattningen av EHFF:s bidrag till den 
berörda stödmottagarens ekonomiska 
verksamhet.

2. Vid fastställande av 
korrigeringsbeloppet ska kommissionen ta 
hänsyn till arten, svårighetsgraden, 
varaktigheten och upprepningen av 
medlemsstatens eller stödmottagarens 
allvarliga bristande efterlevnad av den 
gemensamma fiskeripolitikens regler eller 
relevant unionslagstiftning på 
miljöområdet samt omfattningen av 
EHFF:s bidrag till den berörda 
stödmottagarens ekonomiska verksamhet.
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det inte är möjligt att exakt 
fastställa storleken på de utgifter som är 
kopplade till medlemsstatens bristande 
efterlevnad av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler, ska kommissionen 
tillämpa en schablonsats eller göra en 
extrapolerad finansiell korrigering i 
enlighet med punkt 4.

3. Om det inte är möjligt att exakt 
fastställa storleken på de utgifter som är 
kopplade till medlemsstatens bristande 
efterlevnad av den gemensamma 
fiskeripolitikens regler eller relevant 
unionslagstiftning på miljöområdet, ska 
kommissionen tillämpa en schablonsats 
eller göra en extrapolerad finansiell 
korrigering i enlighet med punkt 4.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 43 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av en koldioxidsnål och 
klimattålig hållbar blå ekonomi.

(a) Främjande av en koldioxidsnål och 
klimattålig hållbar blå ekonomi som 
utvecklas inom ekologiska gränser.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 43 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förbättrad kompetens inom det 
maritima området, ökad kunskap om haven 
och ökad delning av socioekonomiska data 
om den hållbara blå ekonomin.

(d) Förbättrad kompetens inom det 
maritima området, ökad kunskap om haven 
och ökad delning av miljödata och 
socioekonomiska data om den hållbara blå 
ekonomin.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Betalningsförfaranden i samband 
med denna förordning bör påskyndas för 
att minska den ekonomiska bördan för 
fiskare. Kommissionen ska utvärdera den 
nuvarande insatsen för att förbättra och 
påskynda betalningsprocessen.
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