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Ændringsforslag 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Udviklingen af en bæredygtig blå 
økonomi afhænger i vid udstrækning af 
partnerskaber mellem lokale interessenter, 
som bidrager til vitaliteten i samfund ved 
kysterne og inde i landet og deres 
økonomier. EHFF bør levere værktøjerne 
til at fremme sådanne partnerskaber. Med 
henblik herpå bør støtte til lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet være tilgængelig 
under delt forvaltning. Denne tilgang bør 

(36) Udviklingen af en bæredygtig blå 
økonomi afhænger i vid udstrækning af 
partnerskaber mellem lokale interessenter, 
som bidrager til vitaliteten i samfund ved 
kysterne og inde i landet og deres 
økonomier. EHFAF bør levere 
værktøjerne til at fremme sådanne 
partnerskaber. Med henblik herpå bør 
støtte til lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet være tilgængelig under delt 



AM\1167348DA.docx 5/172 PE629.603v01-00

DA

fremme økonomisk diversificering i en 
lokal sammenhæng gennem udviklingen af 
kyst- og ferskvandsfiskeri, akvakultur og 
en bæredygtig blå økonomi. Strategier for 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer. Hvert lokale partnerskab bør 
derfor afspejle sin strategis primære fokus 
ved at sikre en afbalanceret inddragelse og 
repræsentation af alle relevante 
interessenter fra den lokale bæredygtige blå 
økonomi.

forvaltning. Denne tilgang bør fremme 
økonomisk diversificering i en lokal 
sammenhæng gennem udviklingen af kyst-
og ferskvandsfiskeri, akvakultur og en 
bæredygtig blå økonomi. Strategier for 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer. Hvert lokale partnerskab bør 
derfor afspejle sin strategis primære fokus 
ved at sikre en afbalanceret inddragelse og 
repræsentation af alle relevante 
interessenter fra den lokale bæredygtige blå 
økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE629.603v01-00 6/172 M\1167348DA.docxDA

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

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

Or. en

Begrundelse

Støtte til indlandsfiskeri er allerede omfattet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Derudover falder indlandsfiskeri ikke ind under havpolitikken og/eller den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

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.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Under delt forvaltning bør EHFF (37) Under delt forvaltning bør EHFAF
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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.

have mulighed for at støtte den 
bæredygtige blå økonomi gennem 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
data til forbedring af kendskabet til hav- og 
ferskvandsmiljøets 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 samt fiskeriets og
akvakultursektorens bæredygtighed og
øge datakvaliteten og udvekslingen 
gennem det europæiske havobservations-
og havdatanetværk.

Or. en

Ændringsforslag 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 grænser, 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.

Or. en

Ændringsforslag 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
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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 den bæredygtige blå 
økonomi gennem indsamling, forvaltning 
og anvendelse af data til forbedring af 
kendskabet til havmiljøets og 
ressourcernes 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.

Or. en

Ændringsforslag 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
er en integreret del af det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at bevare en balance 
for at forbedre levevilkårene og velfærden i de lokale kystsamfund ved at beskytte de marine 
økosystemer. Den bæredygtige blå økonomi skaber kun økonomisk værdi for havmiljøet, hvis 
den kan gennemføres på en sådan måde, at de marine ressourcer og økosystemer bevares og 
beskyttes.

Ændringsforslag 306
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
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Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Under direkte og indirekte forvaltning 
bør EHFF fokusere på 
grundforudsætningerne for en bæredygtig 
blå økonomi gennem fremme af en 
integreret styring og forvaltning af 
havpolitikken, styrkelse af overførslen og 
udbredelsen af forskning, innovation og 
teknologi inden for den bæredygtige blå 
økonomi, forbedring af maritime 
færdigheder, havkundskab og udveksling 
af socioøkonomiske data om den 
bæredygtige blå økonomi, fremme af en 
bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent 
blå økonomi og udvikling af 

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

blå økonomi og udvikling af 
projektplanlægning og innovative 
finansieringsinstrumenter. I forbindelse 
med ovennævnte områder bør der tages 
behørigt hensyn til den specifikke 
situation, som regionerne i den yderste 
periferi befinder sig i.

Or. en

Ændringsforslag 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Betragtning 39



PE629.603v01-00 12/172 M\1167348DA.docxDA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) 60 % af havene ligger uden for 
grænserne for national jurisdiktion. Dette 
indebærer et fælles internationalt ansvar. 
De fleste af de problemer, som vedrører 
havene, er af grænseoverskridende 
karakter, f.eks. overudnyttelse, 
klimaændringer, forsuring, forurening og
nedgang i biodiversiteten, og de kræver 
derfor en fælles reaktion. Under De 
Forenede Nationers havretskonvention, 
som Unionen er part i medfør af Rådets 
afgørelse 98/392/EF16, er der etableret en 
lang række jurisdiktionsrettigheder, 
institutioner og konkrete rammer til at 
regulere og forvalte menneskelig aktivitet 
på havene. I de seneste år er der opstået 
global konsensus om, at havmiljøet og 
menneskelige aktiviteter på havene bør 
forvaltes mere effektivt med henblik på at 
tage hånd om det stigende pres på havene.

(39) 60 % af havene ligger uden for 
grænserne for national jurisdiktion. Dette 
indebærer et fælles internationalt ansvar. 
De fleste af de problemer, som vedrører 
havene, er af grænseoverskridende 
karakter, f.eks. overudnyttelse, 
klimaændringer, forsuring, forurening, 
olieboringer eller undersøisk minedrift, 
som fører til nedgang i biodiversiteten, og 
de kræver derfor en fælles reaktion. Under 
De Forenede Nationers havretskonvention, 
som Unionen er part i medfør af Rådets 
afgørelse 98/392/EF16, er der etableret en 
lang række jurisdiktionsrettigheder, 
institutioner og konkrete rammer til at 
regulere og forvalte menneskelig aktivitet 
på havene. I de seneste år er der opstået 
global konsensus om, at havmiljøet og 
menneskelige aktiviteter på havene bør 
forvaltes mere effektivt med henblik på at 
tage hånd om det stigende pres på havene.

_________________ _________________

16 Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 
1998 om Det Europæiske Fællesskabs 
indgåelse af de Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
og af aftalen af 28. juli 1994 vedrørende 
anvendelsen af kapitel XI i denne 
konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1).

16 Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 
1998 om Det Europæiske Fællesskabs 
indgåelse af de Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
og af aftalen af 28. juli 1994 vedrørende 
anvendelsen af kapitel XI i denne 
konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) 60 % af havene ligger uden for 
grænserne for national jurisdiktion. Dette 
indebærer et fælles internationalt ansvar. 
De fleste af de problemer, som vedrører 

(39) 60 % af havene ligger uden for 
grænserne for national jurisdiktion. Dette 
indebærer et fælles internationalt ansvar. 
De fleste af de problemer, som vedrører 
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havene, er af grænseoverskridende 
karakter, f.eks. overudnyttelse, 
klimaændringer, forsuring, forurening og
nedgang i biodiversiteten, og de kræver 
derfor en fælles reaktion. Under De 
Forenede Nationers havretskonvention, 
som Unionen er part i medfør af Rådets 
afgørelse 98/392/EF16, er der etableret en 
lang række jurisdiktionsrettigheder, 
institutioner og konkrete rammer til at 
regulere og forvalte menneskelig aktivitet 
på havene. I de seneste år er der opstået 
global konsensus om, at havmiljøet og 
menneskelige aktiviteter på havene bør 
forvaltes mere effektivt med henblik på at 
tage hånd om det stigende pres på havene.

havene, er af grænseoverskridende 
karakter, f.eks. overudnyttelse, 
klimaændringer, forsuring, forurening og
reduktion af biodiversiteten, og de kræver 
derfor en fælles reaktion. Under De 
Forenede Nationers havretskonvention, 
som Unionen er part i i medfør af Rådets 
afgørelse 98/392/EF16, er der etableret en 
lang række jurisdiktionsrettigheder, 
institutioner og konkrete rammer til at 
regulere og forvalte menneskelig aktivitet 
på havene. I de seneste år er der opstået 
global konsensus om, at havmiljøet og 
menneskelige aktiviteter på havene bør 
forvaltes mere effektivt med henblik på at 
tage hånd om det stigende pres på havene.

_________________ _________________

16 Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 
1998 om Det Europæiske Fællesskabs 
indgåelse af de Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
og af aftalen af 28. juli 1994 vedrørende 
anvendelsen af kapitel XI i denne 
konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1).

16 Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 
1998 om Det Europæiske Fællesskabs 
indgåelse af de Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
og af aftalen af 28. juli 1994 vedrørende 
anvendelsen af kapitel XI i denne 
konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Ligeledes bør 
Kommissionen opfordre medlemsstaterne 
til at indstille sponsoreringen af tilladelser 
til undersøgelse og udnyttelse af havet 
uden for deres nationale jurisdiktion og til 
ikke at udstede tilladelser til havminedrift 
inden for deres kontinentalsokkel samt til 
at støtte udarbejdelse af et internationalt 
moratorium om tilladelser til 
erhvervsmæssig havminedrift, indtil 
minedriftens konsekvenser for havmiljø, 
biodiversitet og menneskelige aktiviteter
er tilstrækkeligt undersøgt, og alle 
potentielle risici er belyst, som fastlagt i 
artikel 40 og artikel 42 i Europa-
Parlamentets beslutning af 16. januar 
2018 om international havforvaltning: en 
dagsorden for fremtiden for vores oceaner 
i lyset af 2030-målene for bæredygtig 
udvikling. 

_________________ _________________

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

Or. es

Ændringsforslag 312
Marco Affronte, Linnéa Engström
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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 
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.

(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 
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, der udvikler sig inden for 
økologiske grænser, og styrke 
international havforskning og -data.

_________________ _________________

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

Or. en

Ændringsforslag 313
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
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.

(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 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 IUU-fiskeri og minimere 
indvirkningen på havmiljøet, 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.

Or. en

Ændringsforslag 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley
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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 
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.

(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 
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 førende 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.

Or. en

Ændringsforslag 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Foranstaltninger, der fremme 
international havforvaltning under EHFF, 
skal forbedre den overordnede ramme for 
internationale og regionale processer, 
aftaler, ordninger, regler og institutioner, 
der skal regulere og forvalte menneskelige 
aktiviteter på havene. EHFF bør finansiere 
internationale ordninger, som Unionen har 
indgået på områder, der ikke er omfattet af 
partnerskabsaftalerne om bæredygtigt 
fiskeri indgået med diverse tredjelande, 
samt Unionens bidrag til regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer
(RFFO'er). Partnerskabsaftaler om 
bæredygtigt fiskeri og regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer vil fortsat 
blive finansieret under forskellige områder 
af Unionens budget.

(41) Foranstaltninger, der fremme 
international havforvaltning under
EHFAF, skal forbedre den overordnede 
ramme for internationale og regionale 
processer, aftaler, ordninger, regler og 
institutioner, der skal regulere og forvalte 
menneskelige aktiviteter på havene.
EHFAF bør finansiere internationale 
ordninger, som Unionen har indgået på 
områder, der ikke er omfattet af 
partnerskabsaftalerne om bæredygtigt 
fiskeri indgået med diverse tredjelande, 
samt Unionens bidrag til regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer
(RFFO'er). Partnerskabsaftaler om 
bæredygtigt fiskeri og regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer vil fortsat 
blive finansieret under forskellige områder 
af Unionens budget.

Or. en

Ændringsforslag 316
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) For så vidt angår sikkerhed og 
forsvar, er forbedret grænsebeskyttelse og 
maritim sikkerhed yderst vigtige. I 
henhold til EU-strategien for maritim 
sikkerhed, som blev vedtaget af Rådet for 
Den Europæiske Union den 24. juni 2014, 
og den tilhørende handlingsplan, som 
blev vedtaget den 16. december 2014, er 
udvekling af oplysninger og samarbejdet 
mellem EU-Fiskerikontrolagenturet, Det 
Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning om europæisk grænse- og 

udgår
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kystbevogtning yderst vigtige for at 
opfylde disse målsætninger. EHFF bør 
derfor støtte maritim overvågning og 
kystvagtsamarbejde under både delt og 
direkte forvaltning, herunder udstyr, der 
kan anvendes til flere formål i forbindelse 
med operationer til søs. EHFF bør også 
gøre det muligt for de relevante agenturer 
at gennemføre støtte inden for maritim 
overvågning og sikkerhed gennem 
"indirekte forvaltning".

Or. pt

Ændringsforslag 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) For så vidt angår sikkerhed og 
forsvar, er forbedret grænsebeskyttelse og 
maritim sikkerhed yderst vigtige. I 
henhold til EU-strategien for maritim 
sikkerhed, som blev vedtaget af Rådet for 
Den Europæiske Union den 24. juni 2014, 
og den tilhørende handlingsplan, som 
blev vedtaget den 16. december 2014, er 
udvekling af oplysninger og samarbejdet 
mellem EU-Fiskerikontrolagenturet, Det 
Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning om europæisk grænse- og 
kystbevogtning yderst vigtige for at 
opfylde disse målsætninger. EHFF bør
derfor støtte maritim overvågning og 
kystvagtsamarbejde under både delt og 
direkte forvaltning, herunder udstyr, der 
kan anvendes til flere formål i forbindelse 
med operationer til søs. EHFF bør også 
gøre det muligt for de relevante agenturer 
at gennemføre støtte inden for maritim 
overvågning og sikkerhed gennem 
"indirekte forvaltning".

(42) EHFF bør udelukkende støtte kontrol 
af fiskeriaktiviteter gennem EU-
Fiskerikontrolagenturet.
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Or. es

Ændringsforslag 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) For så vidt angår sikkerhed og forsvar, 
er forbedret grænsebeskyttelse og maritim 
sikkerhed yderst vigtige. I henhold til EU-
strategien for maritim sikkerhed, som blev 
vedtaget af Rådet for Den Europæiske 
Union den 24. juni 2014, og den tilhørende 
handlingsplan, som blev vedtaget den 16. 
december 2014, er udvekling af 
oplysninger og samarbejdet mellem EU-
Fiskerikontrolagenturet, Det Europæiske 
Søfartssikkerhedsagentur og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning om europæisk grænse- og 
kystbevogtning yderst vigtige for at 
opfylde disse målsætninger. EHFF bør 
derfor støtte maritim overvågning og 
kystvagtsamarbejde under både delt og 
direkte forvaltning, herunder udstyr, der 
kan anvendes til flere formål i forbindelse
med operationer til søs. EHFF bør også 
gøre det muligt for de relevante agenturer 
at gennemføre støtte inden for maritim 
overvågning og sikkerhed gennem
"indirekte forvaltning".

(42) For så vidt angår sikkerhed og forsvar, 
er forbedret grænsebeskyttelse og maritim 
sikkerhed yderst vigtige. I henhold til EU-
strategien for maritim sikkerhed, som blev 
vedtaget af Rådet for Den Europæiske 
Union den 24. juni 2014, og den tilhørende 
handlingsplan, som blev vedtaget den 16. 
december 2014, er udvekling af 
oplysninger og samarbejdet mellem EU-
Fiskerikontrolagenturet, Det Europæiske 
Søfartssikkerhedsagentur og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning om europæisk grænse- og 
kystbevogtning yderst vigtige for at 
opfylde disse målsætninger. EHFAF bør 
derfor støtte maritim overvågning og 
kystvagtsamarbejde under både delt og 
direkte forvaltning, herunder udstyr, der 
kan anvendes til flere formål i forbindelse 
med operationer til søs. EHFAF bør også 
gøre det muligt for de relevante agenturer 
at gennemføre støtte inden for maritim 
overvågning og sikkerhed gennem
"indirekte forvaltning".

Or. en

Ændringsforslag 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Under delt forvaltning bør hver 
medlemsstat udarbejde ét enkelt program, 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 320
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Under delt forvaltning bør hver 
medlemsstat udarbejde ét enkelt program, 
som skal godkendes af Kommissionen. 
Inden for rammerne af regionalisering og 
for at tilskynde medlemsstaterne til en 
mere strategisk tilgang under udarbejdelsen 
af programmer bør Kommissionen 
udarbejde en analyse for hvert havområde 
med angivelse af havområdets almindelige 
styrker og svagheder med hensyn til 
opnåelsen af målsætningerne i den fælles 

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

opnåelsen af målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik. Analysen bør vejlede både
medlemsstaterne og Kommissionen ved 
forhandlinger om hvert enkelt program, 
under hensyntagen til regionale 
udfordringer og behov. Ved vurderingen af 
programmerne bør Kommissionen tage 
miljømæssige og socioøkonomiske 
udfordringer i den fælles fiskeripolitik, den 
blå økonomis socioøkonomiske 
performance, udfordringerne for de enkelte 
havområder, bevarelse og genopretning af 
marine økosystemer, reduktion af 
mængden af havaffald og modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer i 
betragtning.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre, at der udarbejdes programmer, som afspejler de særlige behov og forhold i EU's 
regioner, er det vigtigt at inddrage regionerne i udarbejdelsen af hver medlemsstats program.

Ændringsforslag 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Under delt forvaltning bør hver 
medlemsstat udarbejde ét enkelt program, 
som skal godkendes af Kommissionen. 
Inden for rammerne af regionalisering og 
for at tilskynde medlemsstaterne til en 
mere strategisk tilgang under udarbejdelsen 
af programmer bør Kommissionen 
udarbejde en analyse for hvert havområde 
med angivelse af havområdets almindelige 
styrker og svagheder med hensyn til 
opnåelsen af målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik. Analysen bør vejlede både 
medlemsstaterne og Kommissionen ved 
forhandlinger om hvert enkelt program, 
under hensyntagen til regionale 
udfordringer og behov. Ved vurderingen af 
programmerne bør Kommissionen tage 

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

miljømæssige og socioøkonomiske 
udfordringer i den fælles fiskeripolitik, den 
blå økonomis socioøkonomiske 
performance, udfordringerne for de enkelte 
havområder, bevarelse og genopretning af 
marine økosystemer, reduktion af 
mængden af og indsamling af havaffald og
bekæmpelse af, modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 322
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) Med henblik på at opnå en effektiv 
gennemførelse af 
forvaltningsforanstaltninger på regionalt 
plan bør medlemsstaterne, for at 
forstærke parternes dialog og forpligtelse, 
iværksætte et system med fælles 
forvaltning, som inddrager de rådgivende 
råd, fiskernes organisationer samt 
kompetente institutioner eller 
myndigheder.

Or. es

Ændringsforslag 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) EHFF-støttens performance i 
medlemsstaterne bør vurderes på grundlag 
af indikatorer. Medlemsstaterne bør 
rapportere om fremskridtene hen mod 
fastsatte delmål og mål, og Kommissionen 

(44) EHFAF-støttens performance i 
medlemsstaterne bør vurderes på grundlag 
af indikatorer. Medlemsstaterne bør hvert 
andet år rapportere om fremskridtene hen 
mod fastsatte delmål og mål, og 
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bør udføre en performancegennemgang 
baseret på de årlige performancerapporter 
udarbejdet af medlemsstaterne, hvilket gør 
det muligt på et tidligt tidspunkt at opdage 
potentielle problemer i forbindelse med
gennemførelsen og at træffe korrigerende 
foranstaltninger. Til det formål bør der 
oprettes en overvågnings- og 
evalueringsramme.

Kommissionen bør udføre en 
performancegennemgang baseret på de
toårlige performancerapporter udarbejdet 
af medlemsstaterne, hvilket gør det muligt 
på et tidligt tidspunkt at opdage potentielle 
problemer i forbindelse med 
gennemførelsen og at træffe korrigerende 
foranstaltninger. Til det formål bør der 
oprettes en overvågnings- og 
evalueringsramme.

Or. en

Begrundelse

Jeg kan ikke støtte medlemsstaternes forpligtelse til at foretage årlig 
performancerapportering. Medlemsstaterne og de regionale forvaltninger kan ikke indsamle 
de nødvendige data til denne rapportering hvert år. Rapportering hvert andet eller tredje år 
vil være realistisk og vil sikre, at rapporterne bliver nøjagtige og troværdige.

Ændringsforslag 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen af 13. 
april 2016 om bedre lovgivning18 er der 
behov for at evaluere EHFF på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, som kan tjene som grundlag 
for evaluering af EHFF's praktiske 
virkninger.

(45) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen af 13. 
april 2016 om bedre lovgivning18 er der 
behov for at evaluere EHFAF på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, som kan tjene som grundlag 
for evaluering af EHFAF's praktiske 
virkninger.

_________________ _________________

18 Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen af 13. 
april 2016 om bedre lovgivning (EUT L 
123 af 12.5.2016, s. 1).

18 Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen af 13. 
april 2016 om bedre lovgivning (EUT L 
123 af 12.5.2016, s. 1).
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Or. en

Ændringsforslag 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Kommissionen bør gennemføre 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende EHFF og dets foranstaltninger 
og resultater. De finansielle midler, der er 
afsat til programmet, skal også bidrage til 
den institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører prioriteterne for EHFF.

(46) Kommissionen bør gennemføre 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende EHFAF og dets 
foranstaltninger og resultater. De 
finansielle midler, der er afsat til 
programmet, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører prioriteterne for EHFAF.

Or. en

Ændringsforslag 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Kommissionen bør ligeledes, med 
henblik på formidling af information til 
samfundet om fiskeriaktiviteter og 
akvakultur og fordelene ved 
diversificering af forbruget af fisk og 
skaldyr, stille passende redskaber til 
rådighed herfor.

Or. es

Begrundelse

Diversificering af forbruget af fisk vil reducere presset på de mest populære bestande.
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Ændringsforslag 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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].

_________________ _________________

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).

Or. en

Ændringsforslag 328



PE629.603v01-00 28/172 M\1167348DA.docxDA

Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

EHFAF, 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].

_________________ _________________

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).

Or. en

Ændringsforslag 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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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 
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.

(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 
operationer, der finansieres under EHFAF, 
offentliggøres på medlemsstatens websted i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Når en medlemsstat offentliggør 
oplysninger om operationer, der finansieres 
under EHFAF, 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).

Or. en

Ændringsforslag 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(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 
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bruges, bør visse oplysninger om de 
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.

bruges, bør alle oplysninger om de 
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).

Or. en

Ændringsforslag 331
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Med henblik på at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af den 
forordningen bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser vedrørende 
godkendelse og ændring af de 
operationelle programmer, godkendelse 
og ændring af de nationale arbejdsplaner 
for dataindsamling, suspensions af 
betalinger og finansielle korrektioner.

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 332
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Med henblik på at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af den 
forordningen bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser vedrørende 
procedurerne, formatet og tidsplanerne 
for fremsendelse af de nationale 
arbejdsplaner for dataindsamling og 
forelæggelsen af de årlige 
performancerapporter.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). 
Forordningen fastsætter prioriteter for
EHFF, et budget for perioden 2021-2027, 
former for EU-finansiering og særlige 
regler for ydelsen heraf, der supplerer de 
generelle regler, som gælder for EHFF i 
henhold til forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser].

Ved denne forordning oprettes Den 
Europæiske Hav- og Fiskeri- og 
Akvakulturfond (EHFAF). Forordningen 
fastsætter prioriteter for EHFAF, et budget 
for perioden 2021-2027, former for EU-
finansiering og særlige regler for ydelsen 
heraf, der supplerer de generelle regler, 
som gælder for EHFAF i henhold til 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Begrundelse

Fonden bør hedde "Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF)". 
Akvakulturen får stadig større betydning på verdensplan og i EU, hvorfor sektoren fortjener 
at få sit eget kapitel i både EU's fiskeripolitik og fonde.
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Ændringsforslag 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). 
Forordningen fastsætter prioriteter for 
EHFF, et budget for perioden 2021-2027, 
former for EU-finansiering og særlige 
regler for ydelsen heraf, der supplerer de 
generelle regler, som gælder for EHFF i 
henhold til forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser].

Ved denne forordning oprettes Den 
Europæiske Hav- og Fiskeri- og 
Akvakulturfond (EHFF). Forordningen 
fastsætter prioriteter for EHFF, et budget 
for perioden 2021-2027, former for EU-
finansiering og særlige regler for ydelsen 
heraf, der supplerer de generelle regler, 
som gælder for EHFF i henhold til 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at EHFF også omfatter støtte til akvakultur.

Ændringsforslag 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "fælles ramme for 
informationsudveksling" (CISE): et 
netværk af systemer, der er udviklet til at 
støtte udveksling af oplysninger mellem 
myndigheder, der er involveret i maritim 
overvågning på tværs af sektorer og 
grænser, for at forbedre deres kendskab til 
aktiviteter på havet

2) "fælles ramme for 
informationsudveksling" (CISE): et 
netværk af systemer, der er udviklet til at 
støtte udveksling af oplysninger mellem 
myndigheder, der er involveret i maritim 
overvågning på tværs af sektorer og 
grænser, for at forbedre deres kendskab til 
aktiviteter, der foretages på havet

Or. en

Ændringsforslag 336
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João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "kystvagt": nationale myndigheder, der 
udfører kystvagtfunktioner, som omfatter 
maritim sikkerhed, maritime 
toldaktiviteter, forebyggelse og 
bekæmpelse af ulovlig handel og smugling, 
forbundet maritim retshåndhævelse, 
maritim grænsekontrol, maritim
overvågning, beskyttelse af havmiljøet, 
eftersøgning og redning, ulykkes- og 
katastrofeberedskab, fiskerikontrol og 
andre aktiviteter i forbindelse med disse 
funktioner

3) "kystvagt": nationale myndigheder, der 
udfører kystvagtfunktioner, som omfatter 
maritim sikkerhed, maritime 
toldaktiviteter, forebyggelse og 
bekæmpelse af ulovlig handel og smugling, 
forbundet maritim retshåndhævelse, 
maritim overvågning, beskyttelse af 
havmiljøet, eftersøgning og redning, 
ulykkes- og katastrofeberedskab, 
fiskerikontrol og andre aktiviteter i 
forbindelse med disse funktioner

Or. pt

Ændringsforslag 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "kystvagt": nationale myndigheder, der 
udfører kystvagtfunktioner, som omfatter 
maritim sikkerhed, maritime 
toldaktiviteter, forebyggelse og 
bekæmpelse af ulovlig handel og smugling, 
forbundet maritim retshåndhævelse, 
maritim grænsekontrol, maritim 
overvågning, beskyttelse af havmiljøet, 
eftersøgning og redning, ulykkes- og 
katastrofeberedskab, fiskerikontrol og 
andre aktiviteter i forbindelse med disse 
funktioner

3) "kystvagt": nationale myndigheder, der 
udfører kystvagtfunktioner, som omfatter 
maritim sikkerhed, maritime 
toldaktiviteter, forebyggelse og 
bekæmpelse af ulovlig handel og smugling, 
forbundet maritim retshåndhævelse, 
maritim grænsekontrol, maritim 
overvågning, beskyttelse af havmiljøet, 
eftersøgning og redning, ulykkes- og 
katastrofeberedskab, fiskerikontrol, 
inspektion og andre aktiviteter i 
forbindelse med disse funktioner

Or. en

Ændringsforslag 338
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Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "forsøgsfiskeri": fiskeri efter bestande, 
der ikke har været genstand for fiskeri 
eller ikke har været genstand for fiskeri 
med en bestemt redskabstype eller ved 
hjælp af en bestemt fangstmetode i de 
foregående ti år 

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 13, litra e), nedenfor.

Ændringsforslag 339
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "forsøgsfiskeri": fiskeri efter bestande, 
der ikke har været genstand for fiskeri eller 
ikke har været genstand for fiskeri med en 
bestemt redskabstype eller ved hjælp af en 
bestemt fangstmetode i de foregående ti år

5) "forsøgsfiskeri": fiskeri efter bestande, 
der ikke har været genstand for
kommercielt fiskeri eller ikke har været 
genstand for fiskeri med en bestemt 
redskabstype eller ved hjælp af en bestemt 
fangstmetode i de foregående ti år

Or. en

Ændringsforslag 340
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6) "fisker": enhver fysisk person, der 
udøver erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter 
som fastsat af den pågældende medlemsstat

6) "fisker": enhver fysisk person, der som 
ejer af et fiskerfartøj eller arbejdstager
udøver erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter 
som fastsat af den pågældende medlemsstat

Or. fr

Ændringsforslag 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "fisker": enhver fysisk person, der 
udøver erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter 
som fastsat af den pågældende medlemsstat

6) "erhvervsfisker": enhver fysisk person, 
der udøver erhvervsmæssige 
fiskeriaktiviteter som fastsat af den 
pågældende medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "rekreativt fiskeri": ikkekommercielt 
fiskeri, der udnytter havets biologiske 
ressourcer til rekreation, turisme eller 
sport

Or. en

Ændringsforslag 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "indlandsfiskeri": fiskeriaktiviteter
udført i kommercielt øjemed i indre 
farvande af fartøjer eller andre 
anordninger, herunder dem, der anvendes 
i forbindelse med isfiskeri

udgår

Or. en

Begrundelse

Støtte til indlandsfiskeri er allerede omfattet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Derudover falder indlandsfiskeri ikke ind under havpolitikken og/eller den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 344
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) (nyt) "kystfisker fra land": enhver 
fysisk person, der udøver 
erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter til fods 
fra land som fastsat af den pågældende 
medlemsstat

Or. fr

Begrundelse

Kystfiskere, som arbejder til fods fra land, er ofte i samme situation som udøvere af kystfiskeri 
af mindre omfang. Derfor bør kystfiskere fra land også være omfattet af EHFF's 
støttebestemmelser.

Ændringsforslag 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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9) "havpolitik": den EU-politik, som har til 
formål at fremme en integreret og 
sammenhængende beslutningstagning med 
henblik på at maksimere bæredygtig 
udvikling, økonomisk vækst og social 
samhørighed i Unionen, navnlig i 
kystområder, øområder og regioner i den 
yderste periferi samt i sektorer inden for 
den bæredygtige blå økonomi, gennem 
sammenhængende havrelaterede politikker 
og relevant internationalt samarbejde

9) "havpolitik": den EU-politik, som har til 
formål at fremme en integreret og 
sammenhængende beslutningstagning med 
henblik på at maksimere bæredygtig 
udvikling, økonomisk vækst og social 
samhørighed i Unionen, navnlig i 
kystområder, øområder og regioner i den 
yderste periferi, gennem sammenhængende 
havrelaterede politikker og relevant 
internationalt samarbejde

Or. es

Ændringsforslag 346
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 3.º – stk. 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "havpolitik": den EU-politik, som har til 
formål at fremme en integreret og 
sammenhængende beslutningstagning med 
henblik på at maksimere bæredygtig 
udvikling, økonomisk vækst og social 
samhørighed i Unionen, navnlig i 
kystområder, øområder og regioner i den 
yderste periferi samt i sektorer inden for 
den bæredygtige blå økonomi, gennem 
sammenhængende havrelaterede politikker 
og relevant internationalt samarbejde

9) "integreret havpolitik": den EU-politik, 
som har til formål at fremme en integreret 
og sammenhængende beslutningstagning 
med henblik på at maksimere bæredygtig 
udvikling, økonomisk vækst og social 
samhørighed i Unionen, navnlig i 
kystområder, øområder og regioner i den 
yderste periferi samt i sektorer inden for 
den bæredygtige blå økonomi, gennem 
sammenhængende havrelaterede politikker 
og relevant internationalt samarbejde

Or. pt

Ændringsforslag 347
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 3.º – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "maritim sikkerhed og overvågning": 
aktiviteter med henblik på at forstå, om 
muligt at forebygge og på udførlig vis at 

udgår
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forvalte alle de hændelser og handlinger 
med relation til det maritime område, der 
ville få indflydelse på maritim sikkerhed, 
retshåndhævelse, forsvar, grænsekontrol, 
beskyttelse af havmiljøet, fiskerikontrol, 
handel og Unionens økonomiske 
interesser

Or. pt

Ændringsforslag 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "maritim sikkerhed og overvågning": 
aktiviteter med henblik på at forstå, om 
muligt at forebygge og på udførlig vis at 
forvalte alle de hændelser og handlinger 
med relation til det maritime område, der 
ville få indflydelse på maritim sikkerhed, 
retshåndhævelse, forsvar, grænsekontrol,
beskyttelse af havmiljøet, fiskerikontrol, 
handel og Unionens økonomiske interesser

10) "maritim sikkerhed og overvågning": 
aktiviteter med henblik på at forstå, om 
muligt at forebygge og på udførlig vis at 
forvalte alle de hændelser og handlinger 
med relation til det maritime område, der 
ville få indflydelse på maritim sikkerhed, 
retshåndhævelse, beskyttelse af havmiljøet, 
fiskerikontrol, handel og Unionens 
økonomiske interesser

Or. es

Ændringsforslag 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af, at ordet "produktive" i artikel 23, stk. 3, slettes.

Ændringsforslag 351
Norbert Erdős

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 eller udstyrelse af 
faciliteter, herunder generelle og specielle 
værktøjer, som anvendes af 
akvakulturproducenter, til 
akvakulturproduktion

Or. en

Begrundelse

Definitionen skal have den nødvendige fleksibilitet, og det bør angives, at enhver investering, 
som styrker akvakultursektorens produktivitet, kan modtage støtte fra EU-kilder.

Ændringsforslag 352
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
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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

Or. nl

Ændringsforslag 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "havområdestrategi": en integreret 
ramme for at håndtere fælles marine og 
maritime udfordringer, som medlemsstater 
og eventuelt tredjelande står over for i et 
havområde eller et eller flere 
underhavområder, samt for at fremme 
samarbejde og koordinering med henblik 
på at opnå økonomisk, social og territorial 
samhørighed; den udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med de 
berørte lande, deres regioner og andre 
interessenter efter behov

13) "havområdestrategi": en integreret 
ramme for at håndtere fælles marine og 
maritime udfordringer, som medlemsstater 
og eventuelt tredjelande står over for i et
specifikt havområde eller et eller flere 
underhavområder, samt for at fremme 
samarbejde og koordinering med henblik 
på at opnå økonomisk, social og territorial 
samhørighed; den udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med de 
berørte medlemsstater og tredjelande, 
deres regioner og andre interessenter efter 
behov

Or. en

Ændringsforslag 354
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 3.º – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "kystfiskeri af mindre omfang": 14) "ikkeindustrielt fiskeri": fiskeri, der 
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fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en 
længde overalt på under 12 m, som ikke 
anvender trukne redskaber som defineret i 
artikel 2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) 
nr. 1967/200626

udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, og som ikke 
anvender trukne redskaber som anført i 
skema 3 i bilag I til Kommissionens
forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. 
december 2003 om et EF-
fiskerflåderegister, eller alternativt af 
fiskerfartøjer, hvis ophold på havet 
(varigheden af en fangstrejse) ikke 
overstiger 24 timer, og hvis fangst sælges 
frisk. Hvor det drejer sig om en lokal 
fiskerflåde i regionerne i den yderste 
periferi og på fjerntliggende øer, tillades 
det, at en fangstrejse maksimalt varer 36 
timer. Med en berettiget begrundelse i en 
lokal historisk tradition, kan 
medlemsstaterne selv foreslå en udvidelse 
af begrebet "ikkeindustrielt fiskeri" til 
fiskeri, der udøves af andre fiskerfartøjer, 
når de anvendte fiskeredskaber kan 
karakteriseres ved en høj grad af 
selektivitet og en reduceret indvirkning på 
det marine økosystem

_________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 
af 21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til 
bæredygtig udnyttelse af 
fiskeressourcerne i Middelhavet, om 
ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). 

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. pt

Ændringsforslag 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
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der udøves af fiskerfartøjer med en længde
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626

der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
på under 12 m, og som typisk ses at have 
fisketogter af kort varighed, selektivitet i 
forbindelse med udnyttelse af 
ressourcerne, friske produkter, præg af 
mikrovirksomhed eller familievirksomhed 
og at yde bæredygtige og berigende bidrag 
til den lokale økonomiske og sociale 
struktur og til den kulturelle identitet i 
lokalsamfund, som er afhængige af 
fiskeriet. I dette segment omfattes 
skaldyrsfiskeri, fangst af toskallede 
bløddyr og tunfiskeri

_________________ _________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

Or. es

Begrundelse

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Ændringsforslag 356
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en 
længde overalt på under 12 m, som ikke 
anvender trukne redskaber som defineret i 
artikel 2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) 
nr. 1967/200626

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri
samt fangst og opdræt af skaldyr. 
Definitionen bør være fleksibel og 
realistisk og ikke kun vedrøre fartøjets 
dimensioner, men derimod omfatte 
kriterier, der er fastlagt med henblik på de 
særlige konkurrencemæssige forhold, 
regionale forskelle og geomorfologien 
samt tekniske, sociale, kulturelle og 
miljømæssige aspekter.

_________________ _________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

Or. es

Ændringsforslag 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626, fiskeri fra land og fangst af 
skaldyr

_________________ _________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).
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Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt konkret at omtale, at fiskeri fra land er omfattet af bestemmelserne om 
kystfiskeri af mindre omfang. I EHFF-perioden 2014-2020 svarede Kommissionens
tjenestegrene i en høring om fortolkning af definitionen af kystfiskeri af mindre omfang, at 
fiskeri fra land og skaldyrshøst er inkluderet i kystfiskeri af mindre omfang.

Ændringsforslag 358
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626, medmindre det nationale 
operationelle program indeholder andre 
bestemmelser

_________________ _________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

Or. es

Ændringsforslag 359
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE629.603v01-00 46/172 M\1167348DA.docxDA

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af mindre fiskerfartøjer og 
fastlægges af medlemsstaterne i deres 
program, som ikke anvender trukne 
redskaber som defineret i artikel 2, nr. 1), i 
Rådets forordning (EF) nr. 1967/200626

_________________ _________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

Or. fr

Ændringsforslag 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 10 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626

_________________ _________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

Or. en

Ændringsforslag 361
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626

14) "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, 
der udøves af fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 10 m, som ikke anvender 
trukne redskaber som defineret i artikel 2, 
nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
1967/200626

_________________ _________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 
21. december 2006 om 
forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Middelhavet, om ændring af forordning
(EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 
30.12.2006, s. 11).

Or. en

Ændringsforslag 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) "ikkeindustriel fiskerflåde fra 
regionerne i den yderste periferi": de 
ikkeindustrielle flåder, der fisker i 
regionerne i den yderste periferi, som 
defineret i de enkelte nationale 
operationelle programmer

Or. en

Ændringsforslag 363
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Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "bæredygtig blå økonomi": 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 omfatter 
nye sektorer og ikkemarkedsmæssige 
varer og tjenester, og som er i 
overensstemmelse med Unionens 
miljølovgivning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "bæredygtig blå økonomi": 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 omfatter 
nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer 
og tjenester, og som er i overensstemmelse
med Unionens miljølovgivning.

15) "bæredygtig blå økonomi": 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 omfatter 
nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer 
og tjenester, der har til formål at sikre 
miljøet samt den sociale og økonomiske 
velfærd for nulevende og fremtidige 
generationer og samtidig bevare og 
forbedre sunde marine økosystemer ved, i 
samklang med Unionens miljølovgivning, 
at beskytte sårbare naturressourcer.

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
er en integreret del af det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at bevare en balance 
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for at forbedre levevilkårene og velfærden i de lokale kystsamfund ved at beskytte de marine 
økosystemer. Den bæredygtige blå økonomi skaber kun økonomisk værdi for havmiljøet, hvis 
den kan gennemføres på en sådan måde, at de marine ressourcer og økosystemer bevares og 
beskyttes.

Ændringsforslag 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "bæredygtig blå økonomi": 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 omfatter 
nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer 
og tjenester, og som er i overensstemmelse 
med Unionens miljølovgivning.

15) "bæredygtig blå økonomi": alle 
sektorielle og tværsektorielle økonomiske 
aktiviteter inden for de økologiske 
grænser i det indre marked, der har med 
have, kyster og indre farvande at gøre, 
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, for at 
genoprette og opretholde de marine 
økosystemer og beskytte sårbare 
naturressourcer, varer og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 366
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "bæredygtig blå økonomi": 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 omfatter 
nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer 
og tjenester, og som er i overensstemmelse 
med Unionens miljølovgivning.

15) "bæredygtig blå økonomi": alle 
sektorielle og tværsektorielle økonomiske 
aktiviteter, der har med have, kyster og 
indre farvande at gøre, 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.
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Or. pt

Ændringsforslag 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 368
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) fælles forvaltning: en 
ressourceforvaltningsproces møntet på 
gennemførelse af målene for den fælles 
fiskeripolitik, hvor medlemsstaternes 
regeringer deler deres beføjelser med 
regionale myndigheder, rådgivende råd og 
lokale aktører i fiskerisektoren, idet de 
giver dem specifikke ansvarsområder og 
rettigheder i forbindelse med 
beslutninger, der skal træffes, vedrørende 
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ansvarlig forvaltning af 
fiskeressourcerne.

Or. es

Ændringsforslag 369
Liadh Ní Riada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "uforudset ophør": når en småfisker 
ikke er i stand til at drive fiskeri på grund 
af usikre vejrforhold.

Or. en

Ændringsforslag 370
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "lystfiskeri": ikkekommercielt 
fiskeri, der udnytter marine levende 
akvatiske ressourcer til rekreation, 
turisme eller sport.

Or. en

Ændringsforslag 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "miljøhændelse": utilsigtet 
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hændelse, der forekommer af naturlige 
eller menneskeskabte årsager, og som 
indebærer en forringelse af miljøet.

Or. es

Begrundelse

Begrebet miljøhændelse, der anvendes i artikel 18, stk. 1, litra d), er ikke defineret og bør 
defineres af hensyn til retssikkerheden.

Ændringsforslag 372
Liadh Ní Riada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) "medforvaltning": medforvaltning 
inden for fiskeriet er en 
partnerskabsaftale mellem offentlige 
myndigheder og en nærmere defineret 
gruppe fiskere om deling af ansvaret og 
myndigheden vedrørende forvaltningen af 
aktiviteter, der berører fiskeressourcerne 
og det bredere akvatiske økosystem i et 
udpeget område, hvor de fisker, (f.eks. et 
beskyttet område, en kystfiskerizone osv.), 
fortrinsvis på et paritært grundlag 
gennem et medforvaltningsudvalg. 
Medforvaltningsudvalgets beslutninger 
træffes på grundlag af rådgivning fra 
forskere i samråd med andre 
interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 373
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) "rekreativ fiskerisektor": alle 
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segmenter inden for det rekreative fiskeri 
og de virksomheder og arbejdspladser, der 
afhænger af eller skabes ved dette fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF bidrager til gennemførelsen af den 
fælles fiskeripolitik og havpolitikken. Den 
prioriterer følgende områder:

EHFAF bidrager til gennemførelsen af den 
fælles fiskeripolitik og havpolitikken. Den 
prioriterer følgende områder:

Or. en

Begrundelse

Fonden bør hedde "Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF)". 
Akvakulturen får stadig større betydning på verdensplan og i EU, hvorfor sektoren fortjener 
at få sit eget kapitel i både EU's fiskeripolitik og fonde.

Ændringsforslag 375
Izaskun Bilbao Barandica

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, hvilket 
gør det muligt at opnå socioøkonomiske
og miljømæssige fordele og at skabe 
arbejdspladser i kystområderne, samt
bevarelse af havets biologiske ressourcer

Or. es

Ændringsforslag 376
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Elisabetta Gardini

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 biologiske og 
samfundsøkonomiske aspekter

Or. it

Begrundelse

EHFF-støtten bør målrettes og kalibreres inden for en balance mellem miljømæssige, sociale 
og økonomiske aspekter. Derfor foreslår ændringen at genindføre socioøkonomiske mål som 
en af prioriteterne.

Ændringsforslag 377
Renata Briano

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 biologiske og 
samfundsøkonomiske aspekter

Or. it

Ændringsforslag 378
Nicola Caputo

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 biologiske og 
samfundsøkonomiske aspekter

Or. it
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Begrundelse

EHFF-støtten bør målrettes og kalibreres inden for en balance mellem miljømæssige, sociale 
og økonomiske aspekter. Derfor foreslår ændringen at genindføre socioøkonomiske mål som 
en af prioriteterne.

Ændringsforslag 379
Rosa D'Amato

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 biologiske og 
samfundsøkonomiske aspekter

Or. it

Begrundelse

EHFF-støtten bør målrettes og kalibreres inden for en balance mellem miljømæssige, sociale 
og økonomiske aspekter. Derfor foreslår ændringen at genindføre socioøkonomiske mål som 
en af prioriteterne.

Ændringsforslag 380
João Ferreira, Younous Omarjee

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, 
beskyttelse, genopretning og bevarelse af 
havets biologiske ressourcer

Or. fr

Ændringsforslag 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
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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
bæredygtig akvakultur og bevarelse af
ferskvandsområdernes og havets 
biologiske ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) fremme af bæredygtig akvakultur

Or. en

Begrundelse

Akvakultur gøres til en prioritet for at gøre teksten mere klar. Prioriteterne skal afbalanceres, 
hvilket naturligvis også gælder deres indhold.

Ændringsforslag 383
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 4.º – 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 
kvaliteten i Unionen gennem forsyning 
med frisk fisk fra bæredygtigt fiskeri eller
akvakultur

Or. pt

Ændringsforslag 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon
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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) fremme af konkurrenceprægede og 
bæredygtige fiskeri- og 
akvakulturmarkeder og 
forarbejdningssektorer, som bidrager til 
fødevaresikkerheden i Unionen

Or. en

Begrundelse

Akvakultur gøres til en prioritet for at gøre teksten mere klar. Derfor skal denne prioritet 
tilpasses.

Ændringsforslag 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 i 
Unionen gennem bæredygtige markeder

Or. es

Ændringsforslag 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 

2) bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig hav- og ferskvandsakvakultur 
og konkurrenceprægede og bæredygtige 
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markeder markeder

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at akvakultursektoren er baseret på to søjler, havakvakultur og 
ferskvandsfiskeopdræt.

Ændringsforslag 387
Werner Kuhn

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 i 
Unionen gennem konkurrence- og
bæredygtigt fiskerierhverv, akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, at også fiskerierhvervet bidrager til fødevaresikkerheden, ikke kun 
akvakulturen.

Ændringsforslag 388
Sylvie Goddyn

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 i 
Unionen gennem konkurrence- og
bæredygtigt fiskeri, konkurrence- og
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Or. fr
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Ændringsforslag 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig, konkurrence- og bæredygtigt 
fiskeri, akvakultur og konkurrenceprægede 
og bæredygtige markeder

Or. en

Ændringsforslag 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af en bæredygtig blå økonomi 
og velstående kystsamfund

3) genskabelse af den gode miljøtilstand i 
havene og fremme af en bæredygtig blå 
økonomi, der udvikler sig inden for 
økologiske grænser og fremmer
velstående kystsamfund

Or. en

Ændringsforslag 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 gunstige betingelser for en 
bæredygtig blå økonomi, som fremmer et 
sundt havmiljø og velstående kystsamfund

Or. es
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Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
er en integreret del af det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at bevare en balance 
for at forbedre levevilkårene og velfærden i de lokale kystsamfund ved at beskytte de marine 
økosystemer. Den bæredygtige blå økonomi skaber kun økonomisk værdi for havmiljøet, hvis 
den kan gennemføres på en sådan måde, at de marine ressourcer og økosystemer bevares og 
beskyttes.

Ændringsforslag 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 gode levevilkår for 
arbejdstagere inden for fiskerisektoren og
af velstående kystsamfund

Or. es

Ændringsforslag 393
João Ferreira, Younous Omarjee

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 samt økonomisk og socialt 
samhørige kystsamfund

Or. fr

Ændringsforslag 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 samfund langs kyster og 
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vandløb

Or. en

Begrundelse

Det er efter min mening nødvendigt at støtte alle samfund langs havene og vandløbene.

Ændringsforslag 395
Liadh Ní Riada

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 kyst- og øsamfund

Or. en

Ændringsforslag 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under EHFF bidrager til opnåelsen 
af Unionens miljømålsætninger og 
målsætninger vedrørende modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer. Dette 
bidrag spores i overensstemmelse med 
metoden i bilag IV.

Støtte under EHFF bidrager til at opfylde 
behovene for både producenter og 
forbrugere. Støtte under EHFF bidrager 
til opnåelsen af Unionens 
miljømålsætninger og målsætninger 
vedrørende modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer. Dette bidrag spores i 
overensstemmelse med metoden i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

En af målsætningerne for den fælles fiskeripolitik er at "tage hensyn til både forbruger- og 
producentinteresser", og det er vigtigt i anerkendelsen af værdien af velfærdsprojekter, at 
forbrugernes interesser er fast forankret.
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Ændringsforslag 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under EHFF bidrager til opnåelsen 
af Unionens miljømålsætninger og 
målsætninger vedrørende modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer. Dette 
bidrag spores i overensstemmelse med 
metoden i bilag IV.

Støtte under EHFAF bidrager til opnåelsen 
af Unionens miljømålsætninger og 
målsætninger vedrørende modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer samt 
fødevaresikkerhed. Dette bidrag spores i 
overensstemmelse med metoden i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Ud over værdifulde miljøtjenester bør EHFAF også spille en vigtig rolle med hensyn til at 
sikre EU's fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag 398
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under EHFF bidrager til opnåelsen 
af Unionens miljømålsætninger og 
målsætninger vedrørende modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer. Dette 
bidrag spores i overensstemmelse med 
metoden i bilag IV.

Støtte under EHFF bidrager primært til 
opnåelsen af Unionens miljømålsætninger 
og målsætninger vedrørende modvirkning 
af og tilpasning til klimaændringer. Dette 
bidrag spores i overensstemmelse med 
metoden i bilag IV.

Or. fr

Ændringsforslag 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under EHFF bidrager til opnåelsen 
af Unionens miljømålsætninger og 
målsætninger vedrørende modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer. Dette 
bidrag spores i overensstemmelse med 
metoden i bilag IV.

Støtte under EHFF bidrager også til 
opnåelsen af Unionens miljømålsætninger 
og målsætninger vedrørende bekæmpelse 
af, modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer. Dette bidrag spores i 
overensstemmelse med metoden i bilag IV.

Or. en

Ændringsforslag 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forfølgelsen af disse prioriteter må 
ikke føre til en forøgelse af 
fiskerikapaciteten.

Or. en

Ændringsforslag 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Regionerne i den yderste periferi

Alle bestemmelserne i denne forordning 
tager hensyn til de særlige 
begrænsninger, der er anerkendt i artikel 
349 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 fastsættes til 6 867 000 000
EUR i faste 2018-priser (dvs. 
7 739 000 000 EUR i løbende priser).

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med udtalelsen fra Europa-Parlamentets Budgetudvalg om 
EHFF.

Ændringsforslag 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 fastsættes til 6 867 000 000
EUR i faste 2018-priser (dvs. 
7 739 000 000 EUR i løbende priser).

Or. en

Ændringsforslag 404
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 fastsættes til
6 866 943 000 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 7 739 176 524 EUR i løbende priser).

Or. fr

Ændringsforslag 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 406
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden
2014-2020 skal opretholdes for perioden
2021-2027 (6 400 000 000 EUR i løbende 
priser).

Or. fr

Begrundelse

EHFF er et afgørende redskab for at nå de mål, der er fastsat i den fælles fiskeripolitik. En 
nedsættelse af finansieringsrammen udgør en trussel mod en hensigtsmæssig gennemførelse 
af eksisterende projekter, men også mod en vellykket løsning på nye udfordringer, såsom den 
blå økonomi. EHFF skal leve op til de politiske forpligtelser i fiskerisektoren og må ikke 
udsættes for nedskæringer for perioden 2021-2027.
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Ændringsforslag 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFAF for perioden 
2021-2027 fastsættes til 6 400 000 000
EUR i løbende priser.

Or. en

Begrundelse

Ud over bæredygtigt fiskeri skal det aktuelle budget for fiskerifonden, de 6,4 mia. EUR for syv 
år, opretholdes i fremtiden for at varetage akvakultursektorens interesser.

Ændringsforslag 408
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 fastsættes til 6 400 000 000
EUR i løbende priser.

Or. es

Ændringsforslag 409
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 5.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 fastsættes til (...)* EUR i 
løbende priser.
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Or. pt

Begrundelse

* De udbetalte beløb er klart utilstrækkelige, og de samlede bevillinger fra EHFF bør øges 
betydeligt og kan under ingen omstændigheder ligge under beløbene i FFR for 2014-2020.

Ændringsforslag 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den del af finansieringsrammen, der er 
afsat til EHFF under afsnit II, 
gennemføres ved delt forvaltning i henhold 
til forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] og artikel 63 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget].

2. Den del af finansieringsrammen, der er 
afsat til EHFAF under afsnit II, 
gennemføres ved delt forvaltning i henhold 
til forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] og artikel 63 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget].

Or. en

Ændringsforslag 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den del af finansieringsrammen, der er 
afsat til EHFF under afsnit III, 
gennemføres enten direkte af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 
stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget] 
eller ved indirekte forvaltning i henhold til 
nævnte forordnings artikel 62, stk. 1, 
litra c).

3. Den del af finansieringsrammen, der er 
afsat til EHFAF under afsnit III, 
gennemføres enten direkte af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 
stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget] 
eller ved indirekte forvaltning i henhold til 
nævnte forordnings artikel 62, stk. 1, 
litra c).

Or. en
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Ændringsforslag 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under delt forvaltning som angivet i afsnit 
II, fastsættes til 6 965 100 000 EUR i 
løbende priser i overensstemmelse med den 
årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen mellem delt forvaltning og direkte/indirekte forvaltning under den nuværende 
EHFF bør bevares.

Ændringsforslag 413
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under delt forvaltning som angivet i afsnit 
II, fastsættes til 6 031 674 028 EUR i faste 
priser (dvs. 6 797 811 771 EUR i løbende 
priser) i overensstemmelse med den årlige 
fordeling, der er fastsat i bilag V.

Or. fr

Ændringsforslag 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under delt forvaltning som angivet i afsnit 
II, fastsættes til 86,5 % af EHFF's 
finansieringsramme svarende til 
5 940 000 000 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 6 694 000 000 EUR i løbende priser)
i overensstemmelse med den årlige 
fordeling, der er fastsat i bilag V.

Or. en

Ændringsforslag 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under delt forvaltning som angivet i afsnit 
II, fastsættes til 5 939 794 374 EUR i faste 
2018-priser (dvs. 6 694 261 648 EUR i
løbende priser) i overensstemmelse med 
den årlige fordeling, der er fastsat i bilag 
V.

Or. en

Ændringsforslag 416
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under delt forvaltning som angivet i afsnit 
II, fastsættes til 90 % af EHFF's samlede 
budget (5 740 000 000 EUR) i løbende 
priser i overensstemmelse med den årlige 
fordeling, der er fastsat i bilag V.
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Or. fr

Begrundelse

EHFF er et afgørende redskab for at nå de mål, der er fastsat i den fælles fiskeripolitik. En 
nedsættelse af finansieringsrammen udgør en trussel mod en hensigtsmæssig gennemførelse 
af eksisterende projekter, men også mod en vellykket løsning på nye udfordringer såsom den 
blå økonomi. EHFF skal leve op til de politiske forpligtelser i fiskerisektoren og må ikke 
udsættes for nedskæringer for perioden 2021-2027.

Ændringsforslag 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under delt forvaltning som angivet i afsnit 
II, fastsættes til 5 740 000 000 EUR i 
løbende priser i overensstemmelse med den 
årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

Or. en

Begrundelse

Budgettet for den tidligere fond samt den samme andel, der tildeles under delt forvaltning og 
under direkte forvaltning, bør opretholdes. Budgettet for den tidligere fond samt den samme 
andel, der tildeles under delt forvaltning og under direkte forvaltning, bør opretholdes.

Ændringsforslag 418
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 6.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt
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Begrundelse

* Beløbene er klart utilstrækkelige og bør øges betydeligt og bør under ingen 
omstændigheder ligge under beløbene i FFR for 2014-2020.

Ændringsforslag 419
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der udarbejdes et specifikt 
underbudget for hav- og 
ferskvandsakvakultur.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtig hav- og ferskvandsakvakultur er en specifik og vigtig sektor, som skal adskilles 
klart fra fiskeriet. Derfor skal der udarbejdes et specifikt underbudget og kapitel inden for 
EHFAF og FFP-forordningen.

Ændringsforslag 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 102 000 000 EUR for Azorerne og 
Madeira

a) 123 340 000 EUR for Azorerne og 
Madeira

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets Budgetudvalgs udtalelse om EHFF.

Ændringsforslag 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
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Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 102 000 000 EUR for Azorerne og 
Madeira

a) 114 000 000 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 128 566 000 EUR i løbende priser)
for Azorerne og Madeira

Or. en

Ændringsforslag 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 102 000 000 EUR for Azorerne og 
Madeira

a) 113 076 262 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 127 439 106 EUR i løbende priser)
for Azorerne og Madeira

Or. fr

Ændringsforslag 423
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 6.º – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 102 000 000 EUR for Azorerne og 
Madeira

a) (...)* EUR for Azorerne og Madeira

Or. pt

Begrundelse

* Beløbene er klart utilstrækkelige og bør øges betydeligt og bør under ingen 
omstændigheder ligge under beløbene i FFR for 2014-2020.

Ændringsforslag 424
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Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 82 000 000 EUR for De Kanariske Øer b) 104 110 000 EUR for De Kanariske Øer

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med udtalelsen fra Europa-Parlamentets Budgetudvalg om 
EHFF. Stigningen i budgettet for De Kanariske Øer sker for at tage hensyn til 
programmeringen under den nuværende EHFF og de reelle behov i dag.

Ændringsforslag 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 82 000 000 EUR for De Kanariske Øer b) 91 700 000 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 103 357 000 EUR i løbende priser)
for De Kanariske Øer

Or. en

Ændringsforslag 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 82 000 000 EUR for De Kanariske Øer b) 90 708 367 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 102 223 062 EUR i løbende priser)
for De Kanariske Øer

Or. fr
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Ændringsforslag 427
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 82 000 000 EUR for De Kanariske Øer b) (...)* EUR for De Kanariske Øer

Or. pt

Begrundelse

* Beløbene er klart utilstrækkelige og bør øges betydeligt og bør under ingen 
omstændigheder ligge under beløbene i FFR for 2014-2020.

Ændringsforslag 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 172 900 000 EUR for Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og 
Saint Martin.

Or. en

Begrundelse

Giver mulighed for at opretholde de samme beløb for omkostningerne for 
finansieringsrammen i forhold til den forudgående programmeringsperiode.

Ændringsforslag 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 131 000 000 EUR for Guadeloupe, 
Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, 

c) 158 407 000 EUR for Guadeloupe, 
Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, 
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Réunion og Saint-Martin. Réunion og Saint-Martin.

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med udtalelsen fra Europa-Parlamentets Budgetudvalg om 
EHFF.

Ændringsforslag 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 149 509 709 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 168 500 296 EUR i løbende priser)
for Guadeloupe, Fransk Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-
Martin.

Or. fr

Begrundelse

Fordelingsnøglen for disse regioner i den yderste periferi bør være mere fordelagtig for at 
begrænse risikoen for IUU-fiskeri.

Ændringsforslag 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 146 500 000 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 165 119 000 EUR i løbende priser)
for Guadeloupe, Fransk Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-
Martin.

Or. en
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Ændringsforslag 432
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

* Beløbene er klart utilstrækkelige og bør øges betydeligt og bør under ingen 
omstændigheder ligge under beløbene i FFR for 2014-2020.

Ændringsforslag 433
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 6.º – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den godtgørelse, der er omhandlet i 
artikel 21, må ikke overstige 50 % af hver 
af de tildelinger, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), b) og c). 

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 434
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den godtgørelse, der er omhandlet i 
artikel 21, må ikke overstige 50 % af hver 
af de tildelinger, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), b) og c). 

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den godtgørelse, der er omhandlet i 
artikel 21, må ikke overstige 50 % af hver 
af de tildelinger, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), b) og c). 

3. Den godtgørelse, der er omhandlet i 
artikel 21, må ikke overstige følgende 
beløb på årsbasis: a) 6 450 000 EUR for 
Azorerne og Madeira, b) 8 700 000 EUR 
for De Kanariske Øer, c) 12 350 000 EUR 
for de franske regioner i den yderste 
periferi, der er omhandlet i artikel 349 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

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, 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.

4. Mindst 30 % af den finansielle støtte fra 
Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat, 
tildeles til de støtteområder, 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.

Or. en

Begrundelse

Der bør tildeles offentlige ressourcer med henblik på at hjælpe de erhvervsdrivende og 
medlemsstaterne med at tilvejebringe bedre data til forvaltning af bestanden og overholde 
den fælles fiskeripolitiks regler. Fiskerikontrol og dataindsamling er yderst vigtigt for 
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gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. Medlemsstaterne og fiskerne har behov for 
målrettet og øget støtte til at sikre en effektiv håndhævelse af flere af forpligtelserne i henhold 
til kontrolforordningen og revisionen deraf.

Ændringsforslag 437
Norica Nicolai

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, 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.

4. Mindst 20 % af den finansielle støtte fra 
Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat, 
tildeles til de støtteområder, 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.

Or. en

Ændringsforslag 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Mindst 20 % af den finansielle støtte 
fra Unionen, der er tildelt pr. 
medlemsstat, tildeles til de støtteområder, 
der er omhandlet i artikel 22 og 27.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at EHFF medvirker til at løse miljøudfordringerne i havene, er det 
nødvendigt at øremærke 25 % af budgettet for hver medlemsstat til aktiviteter vedrørende 
beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer.

Ændringsforslag 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner



AM\1167348DA.docx 79/172 PE629.603v01-00

DA

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 omfordeles til EU-
Fiskerikontrolagenturet.

Or. en

Ændringsforslag 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Mindst 30 % af den finansielle støtte 
fra Unionen, der er tildelt pr. 
medlemsstat, tildeles til de støtteområder, 
der er omhandlet i artikel 22 og 27.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at EHFF medvirker til at løse miljøudfordringerne i havene, er det 
nødvendigt at øremærke 30 % af budgettet for hver medlemsstat til aktiviteter vedrørende 
beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer.

Ændringsforslag 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den finansielle EU-støtte fra EHFF, der 
er tildelt pr. medlemsstat til de 
støtteområder, som er omhandlet i artikel
17, stk. 2, og artikel 18, må ikke overstige 

5. Den finansielle EU-støtte fra EHFF, der 
er tildelt pr. medlemsstat til de 
støtteområder, som er omhandlet i artikel 
18, må ikke overstige den højeste af 
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den højeste af følgende to tærskler: følgende to tærskler:

Or. en

Begrundelse

Der er tidligere anvendt direkte støtteordninger såsom støtte til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter uden hensyntagen til målene om kapacitetsreduktion eller fiskeressourcernes 
bæredygtighed, hvilket har øget ubalancen mellem de tilgængelige fiskeressourcer og EU-
flådernes fiskerikapacitet. Offentlige midler bør bruges til at skabe merværdi for samfundet 
som helhed og ikke til at finansiere udtagning af fartøjer fra sektoren eller aktiviteter, der har 
til formål at holde erhvervsdrivende kunstigt i live, da dette ikke skaber nogen nævneværdig 
merværdi for hverken fiskeriet eller havmiljøet.

Ændringsforslag 442
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 6.º – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den finansielle EU-støtte fra EHFF, der 
er tildelt pr. medlemsstat til de 
støtteområder, som er omhandlet i artikel 
17, stk. 2, og artikel 18, må ikke overstige 
den højeste af følgende to tærskler:

5. Den finansielle EU-støtte fra EHFF, der 
er tildelt pr. medlemsstat til de 
støtteområder, som er omhandlet i artikel 
17, stk. 2, må ikke overstige den højeste af 
følgende to tærskler:

Or. pt

Ændringsforslag 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den finansielle EU-støtte fra EHFF, der 
er tildelt pr. medlemsstat til de 
støtteområder, som er omhandlet i artikel 
17, stk. 2, og artikel 18, må ikke overstige 
den højeste af følgende to tærskler:

5. Den finansielle EU-støtte fra EHFAF, 
der er tildelt pr. medlemsstat til de 
støtteområder, som er omhandlet i artikel 
17, stk. 2, og artikel 18, må ikke overstige 
den højeste af følgende to tærskler:

Or. en
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Ændringsforslag 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 6 000 000 EUR eller a) 5 000 000 EUR eller

Or. en

Ændringsforslag 445
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 10 % af den finansielle støtte fra 
Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat.

b) mindst 20 % af den finansielle støtte fra 
Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Den aktuelle alarmerende tilstand for fiskebestandene i Østersøen skyldes bl.a. fastsættelsen 
af alt for høje TAC'er og fortsættelsen af det industrielle fiskeri. Støtten til industrielle 
fiskeripolitikker har bidraget til nedgangen i bestandene i kystzonen. Hvis tærsklen hæves til 
20 % vil det give mulighed for direkte støtte til fiskeriet i Østersøen, navnlig kystfiskeriet af 
mindre omfang, som i øjeblikket står i en meget vanskelig situation. Hvis ikke støttetærsklerne 
til denne foranstaltning hæves, vil landene ved Østersøen ikke kunne løse dette problem.

Ændringsforslag 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 10 % af den finansielle støtte fra 
Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat.

b) 8 % af den finansielle støtte fra 
Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 447
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I henhold til artikel 30-32 i forordning
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] kan EHFF støtte teknisk 
bistand til en effektiv forvaltning og 
anvendelse af denne fond på en 
medlemsstats initiativ.

6. I henhold til artikel 30-32 i forordning
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] kan EHFF støtte teknisk 
bistand til en effektiv forvaltning og 
anvendelse af denne fond på en 
medlemsstats initiativ. Der bør gælde et 
loft på 20 % for de administrative 
omkostninger, som afholdes af statslige 
og halvstatslige organer, for at undgå 
overabsorption af midlerne.

Or. en

Ændringsforslag 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I henhold til artikel 30-32 i forordning
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] kan EHFF støtte teknisk 
bistand til en effektiv forvaltning og 
anvendelse af denne fond på en 
medlemsstats initiativ.

6. I henhold til artikel 30-32 i forordning
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] kan EHFAF støtte teknisk 
bistand til en effektiv forvaltning og 
anvendelse af denne fond på en 
medlemsstats initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 449
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under direkte og indirekte forvaltning som 
angivet i afsnit III, fastsættes til 10 % af 
EHFF's samlede budget 
(640 000 000 EUR i løbende priser).

Or. fr

Begrundelse

EHFF er et afgørende redskab for at nå de mål, der er fastsat i den fælles fiskeripolitik. En 
nedsættelse af finansieringsrammen udgør en trussel mod en hensigtsmæssig gennemførelse 
af eksisterende projekter, men også mod en vellykket løsning på nye udfordringer såsom den 
blå økonomi. EHFF skal leve op til de politiske forpligtelser i fiskerisektoren og må ikke 
udsættes for nedskæringer for perioden 2021-2027.

Ændringsforslag 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under direkte og indirekte forvaltning som 
angivet i afsnit III, fastsættes til
640 000 000 EUR i løbende priser.

Or. en

Begrundelse

Budgettet for den tidligere fond samt den samme andel, der tildeles under delt forvaltning og 
under direkte forvaltning, bør opretholdes.

Ændringsforslag 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

under direkte og indirekte forvaltning som 
angivet i afsnit III, fastsættes til
773 900 000 EUR i løbende priser.

Or. en

Begrundelse

Den aktuelle fordeling mellem delt forvaltning og direkte/indirekte forvaltning under den 
nuværende EHFF bør bevares.

Ændringsforslag 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under direkte og indirekte forvaltning som 
angivet i afsnit III, fastsættes til 20 % af 
budgettet for EHFAF i løbende priser.

Or. en

Ændringsforslag 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under direkte og indirekte forvaltning som 
angivet i afsnit III, fastsættes til
927 149 226 EUR i faste 2018-priser (dvs. 
1 044 914 876 EUR i løbende priser).

Or. en

Ændringsforslag 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under direkte og indirekte forvaltning som 
angivet i afsnit III, fastsættes til 13,5 % af 
EHFF's finansieringsramme svarende til 
927 000 000 i faste 2018-priser (dvs. 
1 045 000 000 i løbende priser).

Or. en

Ændringsforslag 455
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, der er 
under direkte og indirekte forvaltning som 
angivet i afsnit III, fastsættes til
835 269 572 EUR i faste 2018-priser (dvs. 
941 364 753 EUR i løbende priser).

Or. fr

Ændringsforslag 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan 
anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med gennemførelsen 
af EHFF, eksempelvis forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
informationsteknologisystemer i 
virksomheder.

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan 
anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med gennemførelsen 
af EHFAF, eksempelvis forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
informationsteknologisystemer i 
virksomheder.
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Or. en

Ændringsforslag 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF kan navnlig på Kommissionens 
initiativ og inden for et loft på 1,7 % af den 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, støtte:

EHFAF kan navnlig på Kommissionens 
initiativ og inden for et loft på 1,7 % af den 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, støtte:

Or. en

Ændringsforslag 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EHFF støtter omkostningerne ved 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med gennemførelsen af denne forordning.

3. EHFAF støtter omkostningerne ved 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med gennemførelsen af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 459
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 16 i forordning (EU) 
nr. [forordningen om fælles bestemmelser] 
skal hver medlemsstat udarbejde et enkelt 
program til gennemførelse af de prioriteter, 
der er omhandlet i artikel 4.

1. I henhold til artikel 16 i forordning (EU) 
nr. [forordningen om fælles bestemmelser] 
skal hver medlemsstat udarbejde et enkelt
nationalt program eller operationelle 
regionale programmer til gennemførelse 
af de prioriteter, der er omhandlet i artikel 
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4.

Or. fr

Ændringsforslag 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 16 i forordning (EU) 
nr. [forordningen om fælles bestemmelser] 
skal hver medlemsstat udarbejde et enkelt 
program til gennemførelse af de prioriteter, 
der er omhandlet i artikel 4.

1. I henhold til artikel 16 i forordning (EU) 
nr. [forordningen om fælles bestemmelser] 
skal hver medlemsstat udarbejde et enkelt
nationalt program eller regionale 
operationelle programmer til 
gennemførelse af de prioriteter, der er 
omhandlet i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de handlingsplaner for havområder, 
som er møntet på subnationale eller 
regionale myndigheder med kompetence 
inden for fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
maritime anliggender, såfremt det er 
relevant.

Or. es

Begrundelse

Formulering af strategier og foranstaltninger for havområder kan, i tilfælde, hvor 
havområder er fælles for to eller flere medlemsstater, kræve planlægning og enighed med 
andre regioner og lande om harmoniseret udformning af mål, foranstaltninger og finansielle 
ressourcer. Andalusien er et eksempel herpå med kyster, som omfatter et middelhavsområde, 



PE629.603v01-00 88/172 M\1167348DA.docxDA

et sydatlantisk område og et område med egne karakteristika – Gibraltarstrædet – hvor 
situationen i hvert af disse områder er forskellig fra de andre.

Ændringsforslag 462
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den handlingsplan eller det 
operationelle regionale program, som er 
møntet på regionale eller subnationale 
myndigheder med kompetence inden for 
fiskeri og maritime anliggender, såfremt 
det er relevant.

Or. es

Ændringsforslag 463
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) handlingsplanen eller et operationelt 
regionalt program for de kompetente 
subnationale myndigheder for fiskeri og 
maritime anliggender, hvis det er relevant.

Or. fr

Ændringsforslag 464
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en analyse af sociale og økonomiske 
uligheder mellem flådesegmenter med 
særligt fokus på situationen for små 
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flåder.

Or. en

Ændringsforslag 465
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For hver af deres regioner i den yderste 
periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2, 
skal de berørte medlemsstater som en del 
af deres program udarbejde en 
handlingsplan, der skal indeholde følgende:

4. For hver af deres regioner, herunder 
deres regioner i den yderste periferi som 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, skal de berørte 
medlemsstater sammen med de berørte 
myndigheder som en del af deres program 
udarbejde en handlingsplan, der skal 
indeholde følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For hver af deres regioner i den yderste 
periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2, 
skal de berørte medlemsstater som en del 
af deres program udarbejde en 
handlingsplan, der skal indeholde følgende:

4. For hver af deres regioner i den yderste 
periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2, 
skal de berørte medlemsstater som en del 
af deres program udarbejde en specifik
handlingsplan, der skal indeholde følgende:

Or. en

Ændringsforslag 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra a
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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, udvikling af 
sektorer inden for den bæredygtige blå 
økonomi, herunder de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at opnå 
bæredygtighed i kystsamfundene, samt en 
strategi for EHFF's bidrag til at opnå en 
god miljøtilstand, herunder gennem de 
prioriterede aktionsrammer under Natura 
2000

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal udarbejde prioriterede aktionsrammer, som er finansielle planer for 
deres Natura 2000-havområder. De aktionsrammer, som medlemsstaterne skal udarbejde for 
gennemførelsen af EHFF, bør ikke betragte socioøkonomisk performance isoleret fra 
bevaring og genopretning af de marine økosystemer.

Ændringsforslag 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 med detaljeret angivelse af 
EHFF-bidraget til opnåelse af en god 
miljøstatus, bæredygtig udnyttelse af 
fiskeriet, Natura 2000-nettet samt 
bæredygtighed for sektorer inden for den 
blå økonomi, nemlig en strategi som 
inkluderer de nødvendige foranstaltninger 
til opnåelse af bæredygtige kystsamfund 

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
er en integreret del af det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at bevare en balance 
for at forbedre levevilkårene og velfærden i de lokale kystsamfund ved at beskytte de marine 
økosystemer. Den bæredygtige blå økonomi skaber kun økonomisk værdi for havmiljøet, hvis 
den kan gennemføres på en sådan måde, at de marine ressourcer og økosystemer bevares og 
beskyttes.
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Ændringsforslag 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 grænser

Or. en

Ændringsforslag 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 vedligeholdelse af lokalt 
fiskeri af mindre omfang 

Or. es

Ændringsforslag 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den strukturelle støtte til fiskeri- og 
akvakultursektoren under afsnit II

i) den strukturelle støtte til fiskeri i 
overensstemmelse med afsnit II

Or. es
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Ændringsforslag 472
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) detaljerede godtgørelsesregler –
områdebaseret – støtte 
(miljøbeskyttelsesforanstaltninger baseret 
på hav- og ferskvand) til 
akvakulturproducenters miljø- og 
klimabeskyttelsesindsats

Or. en

Begrundelse

Jeg vil gerne påpege, at både hav- og ferskvandsakvakulturproducenter yder vigtige miljø- og 
økosystemtjenester, der skal have en passende støtte. Som med jordbrugere vil det efter min 
mening være berettiget at udbetale en områdebaseret grøn støtte til akvakulturproducenter: 
betalinger for miljøbeskyttelsesforanstaltninger baseret på hav- og ferskvand.

Ændringsforslag 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den godtgørelse for meromkostninger, 
der er omhandlet i artikel 21

ii) den godtgørelse for meromkostninger, 
der er omhandlet i artikel 21, herunder de 
meromkostninger, der er beregnet af den 
pågældende medlemsstat, og størrelsen af 
den anslåede godtgørelse

Or. en

Ændringsforslag 474
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den godtgørelse for meromkostninger, 
der er omhandlet i artikel 21

ii) den godtgørelse for meromkostninger i 
regionerne i den yderste periferi, der er 
omhandlet i artikel 21

Or. fr

Ændringsforslag 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) andre investeringer i den bæredygtige 
blå økonomi, der er nødvendige for at 
opnå en bæredygtig udvikling af 
kystområder.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) andre investeringer i den bæredygtige 
blå økonomi, der er nødvendige for at opnå 
en bæredygtig udvikling af kystområder.

iii) andre investeringer i den bæredygtige 
blå økonomi, der er nødvendige for at opnå 
en bæredygtig udvikling af kystområder, 
der udvikler sig inden for økologiske 
grænser.

Or. en

Ændringsforslag 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen 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. Denne analyse tager, hvor 
det er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

5. Kommissionen 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 opnåelse af en god 
miljøtilstand, jf. direktiv 2008/56/EF.
Denne analyse tager, hvor det er relevant, 
hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

Or. en

Ændringsforslag 478
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen 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. Denne analyse tager, hvor 
det er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

5. Kommissionen udarbejder, efter de 
relevante rådgivende råd er blevet hørt, 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. Denne analyse tager, hvor det 
er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

Or. it

Begrundelse

Ændringen tager sigte på at udvikle aktiv konsensus inden for rammerne af områdestrategien 
og dermed bedre kunne opfange styrker og svagheder i bottom-up-tilgangen. Med henblik 
herpå har ændringsforslaget til formål at støtte Kommissionens arbejde gennem udtalelser 
fra rådgivende råd.
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Ændringsforslag 479
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen 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. Denne analyse tager, hvor 
det er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

5. Kommissionen udarbejder, efter de 
relevante rådgivende råd er blevet hørt, 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. Denne analyse tager, hvor det 
er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

Or. it

Begrundelse

Ændringen tager sigte på at udvikle aktiv konsensus inden for rammerne af områdestrategien 
og dermed bedre kunne opfange styrker og svagheder i bottom-up-tilgangen. Med henblik 
herpå har ændringsforslaget til formål at støtte Kommissionens arbejde gennem udtalelser 
fra rådgivende råd.

Ændringsforslag 480
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen 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. Denne analyse tager, hvor 
det er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

5. Kommissionen udarbejder, efter de 
relevante rådgivende råd er blevet hørt, 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. Denne analyse tager, hvor det 
er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
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strategier.

Or. it

Begrundelse

Ændringen tager sigte på at udvikle aktiv konsensus inden for rammerne af områdestrategien 
og dermed bedre kunne opfange styrker og svagheder i bottom-up-tilgangen. Med henblik 
herpå har ændringsforslaget til formål at støtte Kommissionens arbejde gennem udtalelser 
fra rådgivende råd.

Ændringsforslag 481
Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) behovet for modernisering eller 
fornyelse af flåden, hvor det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 482
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) behovet for modernisering eller 
fornyelse af flåderne, såfremt det er 
relevant

Or. es

Ændringsforslag 483
Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) gennemførelsen af den 
landingsforpligtelse, der er omhandlet i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

d) gennemførelsen af den restriktive
landingsforpligtelse, der er omhandlet i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

Or. nl

Ændringsforslag 484
Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kontrol med invasive arter, der 
forårsager stor skade på fiskeriets 
produktivitet

Or. nl

Begrundelse

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2018 "På vej til en bæredygtig og 
konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer".

Ændringsforslag 485
Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) støtte til spredning af innovative 
selektive fangstredskaber i hele EU i 
overensstemmelse med især artikel 27 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013

Or. nl

Ændringsforslag 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) det forventede socioøkonomiske og 
miljømæssige bidrag fra programmet om 
den bæredygtige blå økonomi, navnlig 
inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Or. es

Begrundelse

Kommissionen bør evaluere de miljømæssige og økonomiske bidrag fra de foreslåede 
foranstaltninger - udover at gennemføre en evaluering af de databaserede nationale 
programmer.

Ændringsforslag 487
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) det forventede socioøkonomiske bidrag 
fra programmet for bæredygtig blå 
økonomi, navnlig inden for fiskeri- og 
akvakultursektoren

Or. es

Ændringsforslag 488
Isabelle Thomas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) programmets forventede 
socioøkonomiske bidrag til den 
bæredygtige blå økonomi, navnlig inden 
for fiskeri- og akvakultursektoren

Or. fr
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Ændringsforslag 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) den seneste dokumentation om balancen 
mellem de miljømæssige prioriteter og den 
bæredygtige blå økonomis 
socioøkonomiske performance, navnlig 
inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Or. en

Ændringsforslag 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) den seneste dokumentation om
fiskerisektorens socioøkonomiske 
performance

Or. es

Ændringsforslag 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) programmets bidrag til bevarelse og 
genopretning af marine økosystemer, idet 
støtte i forbindelse med Natura 2000-
områder skal være i overensstemmelse med 
de prioriterede aktionsplaner, der er 

g) programmets bidrag til bevarelse og 
genopretning af marine og 
ferskvandsøkosystemer, idet støtte i 
forbindelse med Natura 2000-områder skal 
være i overensstemmelse med de 
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fastlagt i henhold til artikel 8, stk. 4, i 
direktiv 92/43/EØF

prioriterede aktionsplaner, der er fastlagt i 
henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 
92/43/EØF

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at akvakultursektoren er baseret på to søjler, havakvakultur og 
ferskvandsfiskeopdræt.

Ændringsforslag 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) programmets bidrag til reduktion af 
mængden af havaffald i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv xx/xx [direktivet om mindskelse af 
visse plastprodukters indvirkning på 
miljøet]27

h) programmets bidrag til indsamling og
reduktion af mængden af havaffald i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv xx/xx 
[direktivet om mindskelse af visse 
plastprodukters indvirkning på miljøet]27

_________________ _________________

27 EUT C […] af […], s. […]. 27 EUT C […] af […], s. […].

Or. en

Ændringsforslag 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 bekæmpelse af,
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer.

Or. en



AM\1167348DA.docx 101/172 PE629.603v01-00

DA

Ændringsforslag 494
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) programmets bidrag til indsatsen mod 
IUU-fiskeri.

Or. fr

Ændringsforslag 495
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 9.º – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 18 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 
der godkender programmet. 
Kommissionen godkender det foreslåede 
program, såfremt de nødvendige 
oplysninger er fremlagt.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 496
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 9.º – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Med forbehold af artikel 19 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 

udgår
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der godkender ændringer af et program.

Or. pt

Ændringsforslag 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
bilag I til traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, og som traktatens 
artikel 107, 108 og 109 gælder for, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 108 i TEUF give tilladelse til 
driftsstøtte i regionerne i den yderste 
periferi, jf. artikel 349 i TEUF, til de 
sektorer, der producerer, forarbejder og 
afsætter fiskevarer og 
akvakulturprodukter, for at afhjælpe de 
særlige begrænsninger i disse regioner 
som følge af deres afsides beliggenhed, 
status som øsamfund og særlige 
karakteristika som regioner i den yderste 
periferi. Medlemsstaterne kan yde 
yderligere finansiering til gennemførelse 
af de i artikel 21 omhandlede 
godtgørelsesplaner. I så fald skal 
medlemsstaterne anmelde statsstøtten til 
Kommissionen, og Kommissionen kan 
godkende den i overensstemmelse med 
denne forordning som en del af disse 
planer. Den således anmeldte statsstøtte 
anses for at være anmeldt i 
overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, 
første punktum, i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver ansøgning om støtte fra EHFF, 
der indgives af en støttemodtager, antages 
ikke for en nærmere bestemt periode, der 
er fastsat i henhold til stk. 4, hvis den 
kompetente myndighed har fastslået, at den 
pågældende støttemodtager:

1. Enhver ansøgning om støtte fra
EHFAF, der indgives af en 
støttemodtager, antages ikke for en 
nærmere bestemt periode, der er fastsat i 
henhold til stk. 4, hvis den kompetente 
myndighed har fastslået, at den 
pågældende støttemodtager:

Or. en

Ændringsforslag 499
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver ansøgning om støtte fra EHFF, 
der indgives af en støttemodtager, antages 
ikke for en nærmere bestemt periode, der 
er fastsat i henhold til stk. 4, hvis den 
kompetente myndighed har fastslået, at den 
pågældende støttemodtager:

1. Enhver ansøgning om støtte fra EHFF, 
der indgives af en ansøger, antages ikke 
for en nærmere bestemt periode, der er 
fastsat i henhold til stk. 4, hvis den 
kompetente myndighed har fastslået, at den 
pågældende ansøger:

Or. en

Begrundelse

Kontrollen af støtteberettigelse bør finde sted, før den pågældende ansøger bliver 
støttemodtager.

Ændringsforslag 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

a) har begået alvorlige overtrædelser
gentagne gange eller kontinuerligt med en 
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(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

vedholdende ulovlig adfærd 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

_________________ _________________

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).

Or. es

Begrundelse

Visse af de overtrædelser, der er anført i artikel 90 i forordning (EF) nr. 1224/2009 kan 
forekomme uden forsæt i forbindelse med normal og sædvanlig udfoldelse af de daglige 
fiskerioperationer. Derfor bør det tages i betragtning. om den ulovlige adfærd er vedvarende. 
Agenturet for fiskerikontrol bør føre et officielt EU-register over operatører, som har begået 
alvorlige ulovligheder, således at det letter forvaltningen og forbedrer koordineringen mellem
de administrative myndigheder, der er involveret i forvaltningen af EHFF.

Ændringsforslag 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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) gentagne gange 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

_________________ _________________

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, 

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, 
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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).

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).

Or. es

Begrundelse

Artikel 90 i forordning (EF) nr. 1224/2009 indeholder en udtømmende liste over alvorlige 
overtrædelser, som - afhængigt af graden af manglende opfyldelse (mængder, opnået 
gevinst…) – kan variere betydeligt. Disse overtrædelser kan endog ske uden forsæt i 
forbindelse med normal og sædvanlig udfoldelse af daglige fiskerioperationer. Derfor 
foreslås det at indføre udtrykket "gentagen" med det formål at undgå for hårde straffe eller 
dobbeltstraf ("Ne bis in ídem") for disse ofte ufrivillige hændelser.

Ændringsforslag 502
Rosa D'Amato

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 alvorlige overtrædelser i 
henhold til artikel 42 i Rådets forordning
(EF) nr. 1005/2008 28 eller artikel 90 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 eller 
i henhold til anden lovgivning vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet eller andre 
lovgivningsmæssige instrumenter vedtaget 
af Europa-Parlamentet og Rådet

_________________ _________________

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).

Or. it
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Begrundelse

Artikel 12, stk. 1, indfører et element af usikkerhed med hensyn til fastlæggelse af 
modtagerens berettigelse til støtte fra EMFF. Faktisk er det ikke muligt på forhånd at fastslå 
de følgende handlinger, der indeholder sanktioner, og hvoraf betingelserne er afledt.

Ændringsforslag 503
Renata Briano

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 alvorlige overtrædelser i 
henhold til artikel 42 i Rådets forordning
(EF) nr. 1005/2008 28 eller artikel 90 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 eller 
i henhold til anden lovgivning vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet eller andre 
lovgivningsmæssige instrumenter vedtaget 
af Europa-Parlamentet og Rådet

_________________ _________________

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).

Or. it

Begrundelse

Artikel 12, stk. 1, indfører et element af usikkerhed med hensyn til fastlæggelse af 
modtagerens berettigelse til støtte fra EMFF. Faktisk er det ikke muligt på forhånd at fastslå 
de følgende handlinger, der indeholder sanktioner, og hvoraf betingelserne er afledt.

Ændringsforslag 504
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a
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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) gentagne gange og inden for rammerne 
af den fælles fiskeripolitik 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

_________________ _________________

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).

Or. es

Ændringsforslag 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 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 FFP-relateret
lovgivning vedtaget af Europa-Parlamentet 
og Rådet

_________________ _________________

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. 

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. 
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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).

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).

Or. en

Ændringsforslag 506
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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

_________________ _________________

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).

Or. en

Ændringsforslag 507
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) har begået en af de strafbare handlinger 
på miljøområdet, der er fastsat i artikel 3 
og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 

c) har begået en af de strafbare handlinger 
på miljøområdet, der er fastsat i artikel 3 
og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv 2008/99/EF29, hvis der ansøges 
om støtte i henhold til artikel 23.

direktiv 2008/99/EF29.

_________________ _________________

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/99/EF af 19. november 2008 om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 
328 af 6.12.2008, s. 28).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/99/EF af 19. november 2008 om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 
328 af 6.12.2008, s. 28).

Or. es

Ændringsforslag 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) har begået en af de strafbare handlinger 
på miljøområdet, der er fastsat i artikel 3 
og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/99/EF29, hvis der ansøges 
om støtte i henhold til artikel 23.

c) har begået en af de strafbare handlinger 
på miljøområdet, der er fastsat i artikel 3 
og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/99/EF29.

_________________ _________________

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/99/EF af 19. november 2008 om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 
328 af 6.12.2008, s. 28).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/99/EF af 19. november 2008 om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 
328 af 6.12.2008, s. 28).

Or. es

Ændringsforslag 509
Izaskun Bilbao Barandica

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 

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

Or. es

Ændringsforslag 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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.

Or. en

Ændringsforslag 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 512
Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
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Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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 i en periode på
seks år efter den endelige betaling til 
støttemodtageren.

Or. en

Ændringsforslag 513
Rosa D'Amato

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 opfylde betingelserne fastsat 
til formålet i stk. 4 i hele operationens 
gennemførelsesperiode og i en periode på 
fem år efter den endelige godkendelse af
støttemodtageren.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslagets stk. 2 koordineres med de følgende stk. 3 og 4 med henblik på at 
præcisere betingelserne for og omfanget af delegationen til Kommissionen med hensyn til 
fastsættelse af kriterierne for berettigelse til støtte fra EMFF.

Ændringsforslag 514
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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 opfylde betingelserne fastsat 
til formålet i stk. 4 i hele operationens 
gennemførelsesperiode og i en periode på 
fem år efter den endelige godkendelse af
støttemodtageren.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget koordineres med de følgende stk. 3 og 4 med henblik på at præcisere 
betingelserne for og omfanget af delegationen til Kommissionen med hensyn til fastsættelse af 
kriterierne for berettigelse til støtte fra EMFF.

Ændringsforslag 515
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 12.º – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 52, 
vedrørende:

udgår

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

b) start- og slutdatoen for den periode, der 
er nævnt i stk. 1 og 3.

Or. pt

Ændringsforslag 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra a
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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 de overtrædelser, de 
strafbare handlinger eller svigen, og som 
skal være af mindst et års varighed

Or. en

Ændringsforslag 517
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) eventuelle vilkår, som medfører en 
forkortet periode for uantagelighed

Or. it

Ændringsforslag 518
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) eventuelle vilkår, som medfører en 
forkortet periode for uantagelighed

Or. it

Ændringsforslag 519
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Definitionen af de betingelser, der 
skal overholdes efter indgivelse af 
ansøgningen i henhold til stk. 2, og 
metoderne til inddrivelse af støtte ydet i 
tilfælde af manglende opfyldelse af 
betingelserne, gradueret i 
overensstemmelse med graden af den 
begåede lovovertrædelse.

Or. it

Ændringsforslag 520
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Definitionen af de betingelser, der 
skal overholdes efter indgivelse af 
ansøgningen i henhold til stk. 2, og 
metoderne til inddrivelse af støtte ydet i 
tilfælde af manglende opfyldelse af 
betingelserne, gradueret i 
overensstemmelse med graden af den 
begåede lovovertrædelse.

Or. it

Ændringsforslag 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne skal kræve, at 
støttemodtagere, der indgiver en ansøgning 
under EHFF, indleverer en underskrevet 
bekræftelse til forvaltningsmyndigheden 
om, at de opfylder kriterierne i stk. 1 og 3. 
Medlemsstaterne verificerer denne 

5. Medlemsstaterne skal kræve, at 
støttemodtagere, der indgiver en ansøgning 
under EHFAF, indleverer en underskrevet 
bekræftelse til forvaltningsmyndigheden 
om, at de opfylder kriterierne i stk. 1 og 3. 
Medlemsstaterne verificerer denne 



AM\1167348DA.docx 115/172 PE629.603v01-00

DA

bekræftelse, før operationen godkendes, 
baseret på de tilgængelige oplysninger i de 
nationale registre over overtrædelser, jf. 
artikel 93 i forordning (EF) nr. 1224/2009, 
eller alle andre tilgængelige oplysninger.

bekræftelse, før operationen godkendes, 
baseret på de tilgængelige oplysninger i de 
nationale registre over overtrædelser, jf. 
artikel 93 i forordning (EF) nr. 1224/2009, 
eller alle andre tilgængelige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan også anvende 
perioden for uantagelighed på 
ansøgninger indgivet af fiskere i de indre 
farvande, som har begået alvorlige 
overtrædelser i henhold til de nationale 
regler.

Or. en

Ændringsforslag 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a

Støtteberettigede operationer

EHFF kan støtte en række forskellige 
operationer, som medlemsstaterne 
udpeger i deres programmer, forudsat at 
de er omfattet af en eller flere af de i 
nærværende forordning fastlagte 
prioriteter og ikke er blandt dem, der 
anses for at være ikkestøtteberettigede.

Or. en
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Ændringsforslag 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a

Støtteberettigede operationer

Medlemsstaternes programmer bør 
omfatte en række operationer, der kan 
støttes af EHFF, og disse operationer bør 
være omfattet af en eller flere af de i 
nærværende forordning fastlagte 
prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 525
Werner Kuhn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs
bruttotonnage eller kW, undtagen 
forøgelser, som tjener til at forbedre 
mandskabets sikkerhed, produkternes 
kvalitet eller gennemførelsen af 
landingspligten.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "fiskerikapacitet" er ikke defineret i artikel 3. Bestemmelsen er i strid med 
målsætningen om at øge flådens konkurrenceevne. En forbedring af opsporingen af fisk kan 
også øge energieffektiviteten og dermed tjene til at nå klimapolitiske mål.

Ændringsforslag 526
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 13.º – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk, 
undtagen når der er tale om 
ikkeindustrielt fiskeri, og kun hvis de
pågældende operationer gennemføres, 
uden at det går ud over den generelle 
balance mellem flådekapaciteten og de 
disponible fiskerimuligheder

Or. pt

Ændringsforslag 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk. Det 
betragtes ikke som fiskerikapacitet de 
kapacitetsforøgelser, der udelukkende er 
møntet på forbedring af levestandard og 
sikkerhed om bord

Or. es

Begrundelse

Der er en generel efterspørgsel efter byggeri eller erhvervelse af fiskerfartøjer fra sektorens 
og regionernes side – navnlig med hensyn til muligheden for at skabe nye fiskerfartøjer, der 
har bedre levestandard og sikkerhed for besætningerne.

Ændringsforslag 528
Czesław Hoc



PE629.603v01-00 118/172 M\1167348DA.docxDA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk

(a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, medmindre det er inden 
for den grænse, der er fastsat for den 
pågældende medlemsstat, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk

Or. en

Begrundelse

Hvis fiskerfartøjer moderniseres for at øge fiskerikapaciteten, er det afgørende, at fartøjets 
ejer har ekstra kapacitet inden for ovennævnte grænse. Kapaciteten stammer normalt fra 
kapacitetsreduktion fra et andet fartøj. En medlemsstat skal sikre, at dens flådes kapacitet 
ikke på noget tidspunkt overstiger de fiskerikapacitetsgrænser, der er fastsat i bilag II, og at 
der derfor ikke er noget retsgrundlag for at udelukke de, der investerer i udvikling af deres 
økonomiske aktiviteter ved at modernisere deres fiskerfartøjer, fra at modtage støtte.

Ændringsforslag 529
Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk, 
medmindre andet er fastsat i denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) operationer, der øger et fiskerfartøjs 
fiskerikapacitet, eller som støtter 
erhvervelsen af udstyr, der øger et 
fiskerfartøjs evne til at spore fisk

a) operationer, der kan føre til en øget 
fiskerikapacitet for et fiskerfartøj, eller 
som støtter erhvervelsen af udstyr, der øger 
et fiskerfartøjs evne til at spore fisk

Or. en

Ændringsforslag 531
Sylvie Goddyn

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 532
Izaskun Bilbao Barandica

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) indførsel af fiskerfartøjer, medmindre 
andet er fastsat i denne forordning

Or. es

Ændringsforslag 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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



PE629.603v01-00 120/172 M\1167348DA.docxDA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) indførsel af fiskerfartøjer, medmindre 
andet er fastsat i denne forordning

Or. es

Begrundelse

Der er en generel efterspørgsel efter byggeri eller erhvervelse af fiskerfartøjer fra sektorens 
og regionernes side – navnlig med henblik på nye fiskerfartøjer, der giver bedre levestandard 
og sikkerhed for besætningerne. De forskellig reformer af den fælles fiskeripolitik har ført til, 
at gennemsnitsalderen i europæiske flåde er forhøjet. Denne situation indebærer 
nødvendigvis en forværring af arbejdsforholdene for arbejdstagere til søs. Det er derfor 
nødvendigt at forny flåden, uden at dette skaber en forøgelse af fiskeriindsatsen eller af 
fartøjets fiskerikapacitet.

Ændringsforslag 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 og erhvervelse af fiskerfartøjer
eller indførsel af fiskerfartøjer, undtagen i 
tilfælde af ikkeindustrielt fiskeri og fiskeri 
i mindre omfang

Or. es

Ændringsforslag 535
Czesław Hoc

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 og erhvervelse af fiskerfartøjer 
eller indførsel af fiskerfartøjer, medmindre 
andet er fastsat i denne forordning, 
medmindre sådan bygning, erhvervelse og 
indførsel er inden for den grænse for 
fiskerikapacitet, der er fastsat for den 
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pågældende medlemsstat, medmindre 
andet er fastsat i denne forordning

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 22, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1380/2013 skal medlemsstaterne sørge for, at deres flådes fiskerikapacitet ikke på noget 
tidspunkt overstiger fiskerikapacitetslofterne i bilag II. Dermed gælder det, at så længe det 
ikke overstiger medlemsstaternes fiskerikapacitetslofter, er det altid miljøvenligt at indføre ny 
teknologi, hvilket vil sige, at det er bedre at bygge et nyt fartøj inden for den fiskerikapacitet, 
der er til rådighed, end at renovere gamle og kulstofintensive fartøjer.

Ændringsforslag 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Or. en

Begrundelse

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel’s ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with ‘fuel efficient’ engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Ændringsforslag 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) indførsel af fiskerfartøjer, medmindre 
andet er fastsat i denne forordning

Or. es

Begrundelse

Der er en generel efterspørgsel efter byggeri eller erhvervelse af fiskerfartøjer fra sektorens 
og regionernes side – navnlig med henvisning til muligheden for at skabe nye fiskerfartøjer, 
der har bedre levestandard og sikkerhed for besætningerne.

Ændringsforslag 538
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 13.º – 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) indførsel af fiskerfartøjer, medmindre 
andet er fastsat i denne forordning

Or. pt

Ændringsforslag 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) midlertidigt eller endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter, medmindre andet er 
fastsat i denne forordning

udgår

Or. es

Begrundelse

Idet muligheden for at give hjælp til midlertidigt eller endeligt ophør er omhandlet i andre af 
forordningens artikler, giver det af hensyn til retssikkerheden ikke mening at overveje en 
generisk løsning.
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Ændringsforslag 540
Sylvie Goddyn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) midlertidigt eller endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter, medmindre andet er 
fastsat i denne forordning

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) midlertidigt eller endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter, medmindre andet er 
fastsat i denne forordning

d) endeligt ophør med fiskeriaktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 542
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 13.º – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) midlertidigt eller endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter, medmindre andet er 
fastsat i denne forordning

d) endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, 
medmindre andet er fastsat i denne 
forordning

Or. pt
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Ændringsforslag 543
Czesław Hoc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forsøgsfiskeri udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse vil medføre et betydeligt fald i anvendelsen af innovation, herunder 
afprøvning af nye fiskeredskaber, hvilket er uforståeligt i lyset af behovet for at gennemføre 
foranstaltninger til fremme af biodiversiteten og afbødning af fiskeriets pres på miljøet, 
navnlig i Østersøområdet.

Ændringsforslag 544
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 13.º – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forsøgsfiskeri udgår

Or. pt

Ændringsforslag 545
Werner Kuhn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forsøgsfiskeri e) forsøgsfiskeri, med mindre andet er 
fastsat i denne forordning

Or. de

Ændringsforslag 546
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forsøgsfiskeri (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 547
Sylvie Goddyn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) elektrofiskeri

Or. fr

Ændringsforslag 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) overførsel af en virksomheds ejerskab f) overførsel af en virksomheds ejerskab, 
bortset fra overførsel af en virksomhed til 
unge fiskere eller unge 
akvakulturproducenter under 40 år

Or. en

Begrundelse

Foryngelse af fiskere og akvakulturproducenter er også en meget stor udfordring for 
fiskeripolitikken og akvakultursektoren. Alle juridiske og tilgængelige midler skal anvendes 
for at hjælpe unge fiskere og akvakulturproducenter ind i sektoren.
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Ændringsforslag 549
Isabelle Thomas

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Initiativer til forsøg med udsætning kan udgøre en foranstaltning til bevarelse af 
fiskeressourcerne.

Ændringsforslag 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 bevaringsforanstaltning i 
henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde af 
forsøg med udsætning eller knyttet til 
processer omkring forbedring af 
miljøforhold og produktionsforhold i 
naturen

Or. es

Begrundelse

Direkte udsætning er et grundlæggende led i mange foranstaltninger forbundet med 
regenerering af ikkeproduktive områder til aktiviteter af stor social, miljømæssig og 
økonomisk betydning som f.eks. akvakultur.

Ændringsforslag 551
Izaskun Bilbao Barandica
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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 bevaringsforanstaltning i 
henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde af 
forsøg med udsætning eller knyttet til 
processer omkring forbedring af 
miljøforhold og produktionsforhold i 
naturen

Or. es

Ændringsforslag 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 bevaringsforanstaltning i 
henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde af 
forsøg med udsætning eller knyttet til 
processer omkring forbedring af 
miljøforhold og produktionsforhold i 
naturen

Or. es

Begrundelse

Direkte udsætning er et grundlæggende led i mange foranstaltninger forbundet med 
regenerering af ikkeproduktive områder til aktiviteter af stor social, miljømæssig og 
økonomisk betydning som f.eks. skaldyrsfiskeri.

Ændringsforslag 553
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 13.º – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller, 
undtagen dog hvor det drejer sig om 
regionerne i den yderste periferi og de 
perifere kystområder uden bymæssig 
bebyggelse

Or. es

Begrundelse

Bygning af nye havne og landingssteder eller auktionshaller er afgørende vigtigt i mange 
kystområder i periferien uden bymæssig bebyggelse, eftersom afstanden til salgssteder kan 
bevirke, at fiskeriaktiviteten ikke er rentabel eller gennemførlig. Se eksemplet med Galicien, 
som har 128 havne for at dække hele deres kyststrækning.

Ændringsforslag 555
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller, 
undtagen dog hvor det drejer sig om 
regionerne i den yderste periferi og de 
perifere kystområder uden bymæssig 
bebyggelse

Or. es
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Ændringsforslag 556
Isabelle Thomas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller

h) bortset fra i regionerne i den yderste 
periferi, bygning af nye havne, nye 
landingssteder med undtagelse af nye 
auktionshaller

Or. fr

Ændringsforslag 557
Alain Cadec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller

h) bygning af nye havne eller nye 
landingssteder

Or. fr

Begrundelse

Fiskeauktionshaller bør tilføjes i de investeringer, som støttes af EHFF.

Ændringsforslag 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder

Or. es
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Begrundelse

Bygning af nye auktionshaller eller fornyelse af de eksisterende er afgørende vigtig, eftersom 
visse auktionshaller er blevet forældede på grund af beliggenheden i kollapsede byområder 
og på grund af fraværet af tjenester knyttet til de nye krav om sporbarhed, kontrol, 
landingsforpligtelser osv. Bygningen af nye auktionshaller til erstatning for andre forældede 
bør ikke, i forbindelse med en strategisk planlægning med henblik på at undgå overkapacitet, 
udelukkes fra støtte fra EHFF.

Ændringsforslag 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) uanset litra h) kan sådanne 
operationer finde sted i små, ubemandede 
havne i fjerntliggende områder, herunder 
især på fjerntliggende øer

Or. en

Ændringsforslag 560
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) markedsinterventionsmekanismer, der 
sigter mod en midlertidig eller permanent 
tilbagetrækning af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter fra markedet med 
det formål at begrænse udbuddet for at 
undgå prisfald eller for at presse priserne 
op; i forlængelse heraf oplagring i en 
logistikkæde, der enten tilsigtet eller 
utilsigtet vil have samme virkning 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 561
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) markedsinterventionsmekanismer, der 
sigter mod en midlertidig eller permanent 
tilbagetrækning af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter fra markedet med 
det formål at begrænse udbuddet for at 
undgå prisfald eller for at presse priserne 
op; i forlængelse heraf oplagring i en 
logistikkæde, der enten tilsigtet eller 
utilsigtet vil have samme virkning 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 562
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 13.º – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) markedsinterventionsmekanismer, der 
sigter mod en midlertidig eller permanent 
tilbagetrækning af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter fra markedet med 
det formål at begrænse udbuddet for at 
undgå prisfald eller for at presse priserne 
op; i forlængelse heraf oplagring i en 
logistikkæde, der enten tilsigtet eller 
utilsigtet vil have samme virkning 

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) markedsinterventionsmekanismer, der 
sigter mod en midlertidig eller permanent 
tilbagetrækning af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter fra markedet med 
det formål at begrænse udbuddet for at 
undgå prisfald eller for at presse priserne 
op; i forlængelse heraf oplagring i en 
logistikkæde, der enten tilsigtet eller 
utilsigtet vil have samme virkning 

udgår

Or. en

Begrundelse

Der skal også tages hånd om spørgsmålet om krisestyring inden for fiskeri og akvakultur. 
Derfor er der her behov for interventionsmekanismer og navnlig oplagringsoperationer 
og -støtte.

Ændringsforslag 564
Sylvie Goddyn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) markedsinterventionsmekanismer, der 
sigter mod en midlertidig eller permanent 
tilbagetrækning af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter fra markedet med det 
formål at begrænse udbuddet for at undgå 
prisfald eller for at presse priserne op; i 
forlængelse heraf oplagring i en 
logistikkæde, der enten tilsigtet eller 
utilsigtet vil have samme virkning 

i) markedsinterventionsmekanismer, der 
sigter mod en midlertidig eller permanent 
tilbagetrækning af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter fra markedet med det 
formål at begrænse udbuddet for at undgå 
prisfald eller for at presse priserne op

Or. fr

Ændringsforslag 565
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) markedsinterventionsmekanismer, der 
sigter mod en midlertidig eller permanent 
tilbagetrækning af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter fra markedet med det 
formål at begrænse udbuddet for at undgå 
prisfald eller for at presse priserne op; i 
forlængelse heraf oplagring i en 
logistikkæde, der enten tilsigtet eller 
utilsigtet vil have samme virkning 

i) markedsinterventionsmekanismer, der 
sigter mod en midlertidig eller permanent 
tilbagetrækning af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter fra markedet med det 
formål at begrænse udbuddet for at undgå 
prisfald eller for at presse priserne op

Or. en

Ændringsforslag 566
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 13.º – 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

Or. pt

Ændringsforslag 567
Isabelle Thomas

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
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Or. fr

Begrundelse

Fiskerne bør ikke fratages muligheden for at benytte fonden til at fremme tekniske 
tilpasninger af fartøjerne med henblik på at imødekomme deres landingsforpligtelse.

Ændringsforslag 568
Remo Sernagiotto

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

Or. it

Ændringsforslag 569
Nicola Caputo

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

Or. it

Begrundelse

Begrundelsen for forbuddet mod støtte til investeringer, der er nødvendige for at opfylde 
lovbestemte forpligtelser, såsom nyt udstyr, kontrolsystemer, ændringer af udstyr mv. er ikke 
klar.
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Ændringsforslag 570
Rosa D'Amato

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

Or. it

Begrundelse

Begrundelsen for forbuddet mod støtte til investeringer, der er nødvendige for at opfylde 
lovbestemte forpligtelser, såsom nyt udstyr, kontrolsystemer, ændringer af udstyr mv. er ikke 
klar.

Ændringsforslag 571
Renata Briano

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

Or. it

Begrundelse

Begrundelsen for forbuddet mod støtte til investeringer, der er nødvendige for at opfylde 
lovbestemte forpligtelser, såsom nyt udstyr, kontrolsystemer, ændringer af udstyr mv. er ikke 
klar.

Ændringsforslag 572
Sylvie Goddyn
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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

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. Denne 
bestemmelse finder ikke anvendelse på 
udgifter i tilknytning til 
landingsforpligtelsen eller andre 
forpligtelser i EU-retten eller national ret, 
som medfører betydelige omkostninger for 
de erhvervsdrivende

Or. fr

Ændringsforslag 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Or. es

Begrundelse

Investeringer om bord på fartøjerne bidrager til opnåelsen af målene omkring forbedring af 
sikkerhed, energieffektivitet og modvirkning af klimaændringer, undgåelse af udsmid osv. 
Fartøjer, som er aktive, men af en eller anden grund ikke har nået 60 dage i de to foregående 
år, bør ikke udelukkes.

Ændringsforslag 574
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 13.º – 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

Or. pt

Ændringsforslag 575
Rosa D'Amato

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.

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 med forbehold for 
investeringer i henhold til artikel 16.

Or. it

Begrundelse

Dette er blot en samordning med bestemmelserne i artikel 16.

Ændringsforslag 576
Nicola Caputo

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 

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 
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blev indgivet. blev indgivet med forbehold for 
investeringer i henhold til artikel 16.

Or. it

Ændringsforslag 577
Renata Briano

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.

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 med forbehold for 
investeringer i henhold til artikel 16.

Or. it

Begrundelse

Ændringen sikrer overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 16.

Ændringsforslag 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) investeringer i akvakulturoperationer, 
som ikke har gennemført henstillingerne i 
sundhedskodeksen for vanddyr fra 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
og adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri 
fra Levnedsmiddel- og 
Landbrugsorganisationen, baseret på de 
relevante nationale myndigheders 
vurdering.

Or. en
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Begrundelse

EHFF skal sikre, at der kun kan udbetales støtte til erhvervsdrivende, der driver bæredygtig 
virksomhed. Inden for fiskeriet efter vildtlevende fisk er der klare regler herfor i form af 
miljø- og forvaltningsforanstaltninger, herunder især "maksimalt bæredygtigt udbytte". I 
mangel af en definition af bæredygtig akvakultur, omfatter disse mellemstatslige 
organisationers kodekser referencehenstillinger, herunder bæredygtig anvendelse af 
ressourcer, minimering af brugen af medicin, behandlingspraksis og dyrevelfærd.

Ændringsforslag 579
Isabelle Thomas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) udskiftning eller modernisering af 
fartøjets hoved- eller hjælpemotor, hvis 
det medfører øget effekt i kW.

Or. fr

Ændringsforslag 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) udskiftning eller modernisering af 
fartøjets hovedmotor eller hjælpemotor, 
hvis det indebærer en forøgelse af 
effekten i kW.

Or. es

Begrundelse

Udskiftning af drivmotor eller hjælpemotor bør ikke føre til en forøgelse af fartøjets effekt og 
dermed en forøgelse af fiskeriindsatsen.

Ændringsforslag 581
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) udskiftning eller modernisering af 
fartøjets hovedmotor eller hjælpemotor, 
hvis det indebærer en forøgelse af
effekten i kW.

Or. es

Ændringsforslag 582
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) produktion af genetisk modificerede 
organismer

Or. es

Ændringsforslag 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) indlandsfiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra k b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) produktion af genetisk modificerede 
organismer, såfremt disse kan have en 
negativ indvirkning på naturen.

Or. es

Begrundelse

Med hensyn til genetisk modificerede organismer er der behov for at undersøge og fremstille 
varianter, der er resistente over for sygdomme, som er en trussel for udnyttelsen af bestemte 
arter, f.eks. toskallede bløddyr, uden at der sker negativ påvirkning af miljøet.

Ændringsforslag 586
Isabelle Thomas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) produktion af genetisk modificerede 
organismer.

Or. fr
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Ændringsforslag 587
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Overskrift 2 – Kapitel 2 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 1: Fremme af bæredygtigt fiskeri 
og bevarelse af havets biologiske 
ressourcer

Prioritet 1: Fremme af bæredygtigt fiskeri 
og bevarelse af havets biologiske 
ressourcer og socioøkonomisk 
bæredygtighed

Or. es

Ændringsforslag 588
Nicola Caputo

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 den sociale dialog mellem 
parterne.

Or. it

Begrundelse

Det anses for vigtigt at genindføre foranstaltninger til fremme af den sociale dialog med 
henblik på at bevare samhørigheden mellem parterne og fremme bedre arbejdsvilkår om bord 
og på land, bl.a. tiltag i form af uddannelse og incitamenter til god praksis.

Ændringsforslag 589
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
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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 den sociale dialog mellem 
parterne.

Or. it

Begrundelse

Det anses for vigtigt at genindføre foranstaltninger til fremme af den sociale dialog med 
henblik på at bevare samhørigheden mellem parterne og fremme bedre arbejdsvilkår om bord 
og på land, bl.a. tiltag i form af uddannelse og incitamenter til god praksis.

Ændringsforslag 590
Rosa D'Amato

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 den sociale dialog mellem 
parterne.

Or. it

Begrundelse

Det anses for vigtigt at genindføre foranstaltninger til fremme af den sociale dialog med 
henblik på at bevare samhørigheden mellem parterne og fremme bedre arbejdsvilkår om bord 
og på land, bl.a. tiltag i form af uddannelse og incitamenter til god praksis.

Ændringsforslag 591
João Ferreira, Younous Omarjee
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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
primært 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.

Or. fr

Ændringsforslag 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 målsætningerne i 
artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, 
navnlig i stk. 2. 

Or. en

Ændringsforslag 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis støtte i henhold til dette kapitel 
ydes til et fartøj, må dette fartøj ikke 
overføres eller omflages uden for Unionen 
i mindst fem år efter den endelige betaling 
til den støttede operation.

2. Hvis støtte i henhold til dette kapitel 
ydes til et fartøj, må dette fartøj ikke 
overføres eller omflages uden for Unionen 
i mindst otte år efter den endelige betaling 
til den støttede operation.

Or. en
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Ændringsforslag 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til dette kapitel finder 
med undtagelse af artikel 15 og 17 også 
anvendelse på indlandsfiskeri.

udgår

Or. en

Begrundelse

Støtte til indlandsfiskeri er allerede omfattet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Derudover falder indlandsfiskeri ikke ind under havpolitikken og/eller den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 595
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 15 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Handlingsplan for kystfiskeri af mindre 
omfang

Handlingsplan for kyst-, hav-, nær- og 
øfiskeri af mindre omfang

Or. en

Ændringsforslag 596
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal som en del af 
deres program udarbejde en handlingsplan 
for kystfiskeri af mindre omfang, hvori der 
fastsættes en strategi for udvikling af 
rentabelt og bæredygtigt kystfiskeri af 

1. Medlemsstaterne skal som en del af 
deres program og i samarbejde med 
sektorerne for kyst-, nær-, hav- og øfiskeri
udarbejde en handlingsplan for nær- og 
havfiskeri af mindre omfang, hvori der 



PE629.603v01-00 146/172 M\1167348DA.docxDA

mindre omfang. Denne strategi 
struktureres omkring følgende områder, 
hvor det er relevant:

fastsættes en strategi for udvikling af 
rentabelt og bæredygtigt fiskeri. Denne 
strategi struktureres omkring følgende 
områder, hvor det er relevant:

Or. en

Ændringsforslag 597
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal som en del af 
deres program udarbejde en handlingsplan 
for kystfiskeri af mindre omfang, hvori der 
fastsættes en strategi for udvikling af 
rentabelt og bæredygtigt kystfiskeri af 
mindre omfang. Denne strategi struktureres 
omkring følgende områder, hvor det er 
relevant:

1. Medlemsstaterne skal som en del af 
deres program udarbejde en handlingsplan 
for kystfiskeri af mindre omfang på grund 
af denne fiskeritypes betydning for den 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
samhørighed, hvori der fastsættes en 
strategi for udvikling af rentabelt og 
bæredygtigt kystfiskeri af mindre omfang. 
Denne strategi struktureres omkring 
følgende områder, hvor det er relevant:

Or. es

Ændringsforslag 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal som en del af 
deres program udarbejde en handlingsplan 
for kystfiskeri af mindre omfang, hvori der 
fastsættes en strategi for udvikling af 
rentabelt og bæredygtigt kystfiskeri af 
mindre omfang. Denne strategi struktureres 
omkring følgende områder, hvor det er 
relevant:

1. Medlemsstaterne skal som en del af 
deres program udarbejde en specifik
handlingsplan for kystfiskeri af mindre 
omfang, hvori der fastsættes en strategi for 
udvikling af rentabelt og bæredygtigt 
kystfiskeri af mindre omfang. Denne 
strategi struktureres omkring følgende 
områder, hvor det er relevant:

Or. en
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Ændringsforslag 599
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 15.º – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) justering og forvaltning af 
fiskerikapacitet

a) justering og forvaltning af 
fiskerikapacitet, bl.a. gennem 
modernisering og fornyelse af fartøjer 
eller deres motorer, hvilket gør det muligt 
at øge tiden tilbragt på havet og 
sikkerheden i fiskeriet

Or. pt

Ændringsforslag 600
Liadh Ní Riada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) justering og forvaltning af 
fiskerikapacitet

a) justering og forvaltning af 
fiskerikapacitet, hvor det sikres, at den 
ikkeindustrielle fiskerflåde får en rimelig 
andel af fiskerirettighederne

Or. en

Ændringsforslag 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af skånsomme, klimaresistente 
og kulstoffattige fangstmetoder, der 
minimerer skaderne på havmiljøet

b) fremme af skånsomme, klimaresistente 
og kulstoffattige fangstmetoder, der 
minimerer skaderne på havmiljøet og 
påvirkningen af dyrenes velfærd
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Or. en

Ændringsforslag 602
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af sektorens værdikæde og 
fremme af markedsføringsstrategier

c) styrkelse af sektorens værdikæde og 
fremme af markedsføringsstrategier ved at 
fremme mekanismer til forbedring af 
prisen ved første salg til gavn for fiskerne, 
således at aflønningen af deres arbejde 
øges, og til fremme af en retfærdig og 
passende fordeling af merværdien i 
sektorens værdikæde, idet 
mellemmændenes fortjeneste reduceres, 
producenternes priser forhøjes, og der 
lægges begrænsninger på de priser, der 
betales af den endelige forbruger

Or. pt

Ændringsforslag 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af sektorens værdikæde og 
fremme af markedsføringsstrategier

c) styrkelse af sektorens værdikæde og 
fremme af markedsføringsstrategier, som 
er tilpasset specifikke lokale forhold og 
bør omfatte muligheden for direkte salg, 
jf. bestemmelserne i artikel 6 i Europa-
Parlamentets forordning af 29. maj 2018 
om optimering af værdikæden i EU's 
fiskerisektor (2017/2119(INI)

Or. es

Ændringsforslag 604
Liadh Ní Riada
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af sektorens værdikæde og 
fremme af markedsføringsstrategier

c) styrkelse af værdikæden og fremme af 
markedsføringsstrategier for produkter fra 
sektoren, herunder gennem oprettelse af 
PO'er

Or. en

Ændringsforslag 605
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 15.º – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme af kvalifikationer, viden, 
innovation og kapacitetsopbygning

d) fremme af kvalifikationer, viden, 
innovation og kapacitetsopbygning hos 
fiskerne gennem erhvervsuddannelse og 
indførelse af incitamenter, der gør 
erhvervet attraktivt, bl.a. ved at medvirke 
til at tiltrække unge

Or. pt

Ændringsforslag 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme af kvalifikationer, viden, 
innovation og kapacitetsopbygning

d) fremme af kvalifikationer, viden, 
innovation og kapacitetsopbygning for at 
sikre generationsskiftet, især inden for 
ikkeindustrielt fiskeri

Or. es
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Ændringsforslag 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme af kvalifikationer, viden, 
innovation og kapacitetsopbygning

d) fremme af kvalifikationer, viden, 
innovation og kapacitetsopbygning for 
fiskere

Or. en

Ændringsforslag 608
Nicola Caputo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lette adgangen til kredit, forsikrings-
og finansielle instrumenter

Or. it

Ændringsforslag 609
Renata Briano

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lette adgangen til kredit, forsikrings-
og finansielle instrumenter

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af dette yderligere område er afgørende for udviklingen af kystnært fiskeri.

Ændringsforslag 610



AM\1167348DA.docx 151/172 PE629.603v01-00

DA

Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lette adgangen til kredit, forsikrings-
og finansielle instrumenter

Or. it

Begrundelse

Der indføres yderligere områder, der betragtes som afgørende for udviklingen af kystnært 
fiskeri.

Ændringsforslag 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

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, idet der navnlig sættes fokus 
på specifikke patologier, der rammer 
kvinder, som arbejder i sektoren såsom i 
tilfældet med vodbindere og kvinder 
beskæftiget med skaldyrshøst

Or. es

Ændringsforslag 612
Nicola Caputo

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

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 og 
dermed gøre det muligt at tiltrække flere 
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unge og bidrage til en væsentlig 
reduktioner af årsagerne til ulykker til søs

Or. it

Ændringsforslag 613
Ana Miranda

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

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 og 
på land i forbindelse med aktiviteter 
knyttet til fiskeriet

Or. es

Begrundelse

Forbedring af sundhed, sikkerhed og arbejdsforhold om bord på fiskerfartøjerne og på land 
på grund af de mange sideaktiviteter til fiskeriet, som udfoldes, så snart lasten ankommer til 
havnen og auktionshallerne.

Ændringsforslag 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

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 og i 
forbindelse med fiskeri fra land og 
skaldyrshøst

Or. es

Begrundelse

Fiskeri fra land og skaldyrshøst er vigtige sociale og økonomiske faktorer i fiskeriafhængige 
områder. Det bør også overvejes, om fonden skal støtte forbedring af sundhed, sikkerhed og 
arbejdsforhold for fiskere beskæftiget med fiskeri fra land og skaldyrshøst.
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Ændringsforslag 615
Renata Briano

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

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 og 
dermed gøre det muligt at tiltrække flere 
unge og bidrage til en væsentlig 
reduktioner af årsagerne til ulykker til søs

Or. it

Ændringsforslag 616
Rosa D'Amato

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

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 og 
dermed gøre det muligt at tiltrække flere 
unge og bidrage til en væsentlig 
reduktioner af årsagerne til ulykker til søs

Or. it

Ændringsforslag 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) deltagelse i medforvaltningen af 
havområderne, herunder beskyttede 
havområder og Natura 2000-områder

g) deltagelse af professionelle fra 
ikkeindustrielt fiskeri og fiskeri i mindre 
omfang i medforvaltningen af 
havområderne, herunder beskyttede 
havområder og Natura 2000-områder



PE629.603v01-00 154/172 M\1167348DA.docxDA

Or. es

Ændringsforslag 618
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) diversificering af aktiviteter i den 
bredere bæredygtige blå økonomi

h) diversificering af aktiviteter i den 
bredere bæredygtige blå økonomi, der 
involverer kulturel opvurdering af 
samfundene, fremme af sekundære 
fiskeriprodukter og af produkter, der til 
trods for deres potentiale ikke har nogen 
kommerciel værdi

Or. pt

Ændringsforslag 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 den 
bredere bæredygtige blå økonomi, hvor 
fiskere navnlig flyttes til andre aktiviteter 
for om nødvendigt at reducere 
fiskeriindsatsen

Or. en

Ændringsforslag 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) diversificering af aktiviteter i den h) diversificering af aktiviteter i den 
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bredere bæredygtige blå økonomi bredere bæredygtige blå økonomi og i 
forbindelse med udviklingspotentialerne i 
de berørte områder

Or. es

Begrundelse

Ved at begrænse diversificeringen til aktiviteter inden for rammerne af konceptet blå 
økonomi, dvs. turisme og akvakultur, udelukkes andre aktiviteter som dem, der er forbundet 
med markedsføring af lokale fiskeriprodukter, og øvrige aktiviteter, som kan fremme den blå 
økonomi, hvorfor vi anvender udtrykket "udviklingspotentialer for de berørte områder".

Ændringsforslag 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 økologiske grænser

Or. en

Ændringsforslag 622
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 15.º – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) kollektiv organisering af og deltagelse i 
beslutnings- og rådgivningsprocesserne.

i) kollektiv organisering af og deltagelse i 
beslutnings- og rådgivningsprocesserne, 
ved at tilskynde grupper af fiskere, 
erhvervsorganisationer og NGO'er med 
tilknytning til det ikkeindustrielle fiskeri, 
med henblik på koordinering, 
forberedelse og deltagelse i de rådgivende 
råd.

Or. pt
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Ændringsforslag 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) deltagelse i bæredygtig forvaltning og 
bevarelse af naturressourcerne og 
økosystemerne i Natura 2000-områder og 
vigtige fiskehabitater.

Or. es

Begrundelse

Fiskerne kan deltage aktivt i bæredygtig udnyttelse af ressourcerne gennem 
forvaltningsplanerne og desuden gennemføre indsatser for bevarelse af økosystemet og af 
ressourcerne, hvorfor disse indsatser bør medtages i planen for kystfiskeri af mindre omfang.

Ændringsforslag 624
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kystfiskeri af mindre omfang 
udelukkes fra fordelingen af TAC'er og 
kvoter, hvis der forefindes egne 
kompetencer inden for fiskeriforvaltning.

Or. es

Ændringsforslag 625
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Handlingsplanen skal tage hensyn til 
FAO's frivillige retningslinjer for værn om 

2. Handlingsplanen skal tage hensyn til 
FAO's frivillige retningslinjer for værn om 
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bæredygtigt småfiskeri og, hvis det er 
relevant, den regionale handlingsplan for 
småfiskeri fra Den Almindelige 
Kommission for Fiskeri i Middelhavet.

bæredygtigt småfiskeri, herunder især 
kriterierne for økonomisk, social og
miljømæssig bæredygtighed (vejledende 
princip nr. 10 og, hvis det er relevant, den 
regionale handlingsplan for småfiskeri fra 
Den Almindelige Kommission for Fiskeri i 
Middelhavet.

Or. en

Ændringsforslag 626
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) For at lette den administrative byrde 
for udøvere af kystfiskeri af mindre 
omfang bør handlingsplanen indeholde 
én forenklet elektronisk 
ansøgningsformular vedrørende EHFF-
foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at lempe den 
administrative byrde, som påhviler de 
aktører i havfiskerisektoren, der ansøger 
om støtte, navnlig mht. flådesegmentet for 
kystfiskeri af mindre omfang, er det 
hensigtsmæssigt at inkludere en forenklet 
enhedsformular til ansøgning om 
foranstaltninger under EHFF.

Or. es
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Begrundelse

Størstedelen af Galiciens havfiskerisektor, herunder forarbejdningsstrukturer, består af små 
familievirksomheder. Det er ikke kun skibsredere eller besætninger inden for kystfiskeri af 
mindre omfang, men fysiske personer med begrænsede administrative ressourcer.

Ændringsforslag 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at lempe den 
administrative byrde, som påhviler de 
aktører i havfiskerisektoren, der ansøger 
om støtte, navnlig mht. flådesegmentet for 
kystfiskeri af mindre omfang, er det 
hensigtsmæssigt at inkludere en forenklet 
enhedsformular til ansøgning om 
foranstaltninger under EHFF.

Or. es

Begrundelse

Mange af virksomhederne i fiskerisektoren er små familieejede virksomheder med sparsom 
administrativ kapacitet.

Ændringsforslag 629
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at lempe den 
administrative byrde, som påhviler de 
aktører i havfiskerisektoren, der ansøger 
om støtte, navnlig mht. flådesegmentet for 
kystfiskeri af mindre omfang, er det 
hensigtsmæssigt at inkludere en forenklet 
enhedsformular til ansøgning om 
foranstaltninger under EHFF.
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Or. es

Ændringsforslag 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår

Investeringer i fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang

1. EHFF kan støtte følgende investeringer 
i forbindelse med fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang, som hører til et 
flådesegment, for hvilket der ifølge den 
seneste fiskerikapacitetsrapport, som er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. 1380/2013, er balance i de 
fiskerimuligheder, der er til rådighed:

a) en ung fiskers første erhvervelse af et 
fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen er under 
40 år og har arbejdet mindst fem år som 
fisker eller har opnået tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer

b) udskiftning eller modernisering af en 
hoved- eller hjælpemotor.

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være 
mellem 5 og 30 år gamle.

3. Støtte omhandlet i stk. 1, litra b), må 
kun ydes, hvis:

a) den nye eller moderniserede motor ikke 
har mere effekt i kW end den nuværende 
motor 

b) enhver reduktion af fiskerikapaciteten i 
kW som følge af udskiftning eller 
modernisering af en hoved- eller 
hjælpemotor er fjernet permanent fra EU-
fiskerflåderegistret

c) fiskerfartøjets maskineffekt er blevet 
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fysisk inspiceret af den pågældende 
medlemsstat for at sikre, at den ikke 
overstiger den maskineffekt, der er 
angivet i fiskerilicensen.

4. Der ydes ikke støtte i henhold til denne 
artikel, hvis vurderingen af balancen 
mellem fiskerikapacitet og 
fiskerimuligheder i den seneste rapport, jf. 
artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, for det flådesegment, som de 
pågældende fartøjer tilhører, ikke er 
blevet udarbejdet på grundlag af de 
biologiske og økonomiske indikatorer og 
de indikatorer for fartøjsanvendelse, der 
er fastsat i de fælles retningslinjer, som er 
omhandlet i nævnte forordning.

Or. en

Ændringsforslag 631
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 16 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer i fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang

Investeringer i fartøjer

Or. en

Ændringsforslag 632
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 16 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer i fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang

Investeringer i fartøjer til kyst- og øfiskeri
af mindre omfang

Or. en
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Ændringsforslag 633
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 16.º – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte følgende investeringer i 
forbindelse med fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang, som hører til et 
flådesegment, for hvilket der ifølge den 
seneste fiskerikapacitetsrapport, som er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 1380/2013, er balance i de 
fiskerimuligheder, der er til rådighed:

1. EHFF kan støtte investeringer i 
forbindelse med fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang, som hører til et 
flådesegment, for hvilket der ifølge den 
seneste fiskerikapacitetsrapport, som er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 1380/2013, er balance i de 
fiskerimuligheder, der er til rådighed, 
herunder bl.a.:

Or. pt

Ændringsforslag 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte følgende investeringer 
i forbindelse med fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang, som hører til et 
flådesegment, for hvilket der ifølge den 
seneste fiskerikapacitetsrapport, som er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 1380/2013, er balance i de 
fiskerimuligheder, der er til rådighed:

1. EHFAF kan støtte følgende 
investeringer i forbindelse med fartøjer til 
kystfiskeri af mindre omfang, som hører til 
et flådesegment, for hvilket der ifølge den 
seneste fiskerikapacitetsrapport, som er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 1380/2013, er balance i de 
fiskerimuligheder, der er til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 635
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte følgende investeringer i 
forbindelse med fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang, som hører til et 
flådesegment, for hvilket der ifølge den 
seneste fiskerikapacitetsrapport, som er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 1380/2013, er balance i de 
fiskerimuligheder, der er til rådighed:

1. EHFF kan støtte følgende investeringer i 
forbindelse med fiskerfartøjer, som hører 
til et flådesegment, for hvilket der ifølge 
den seneste fiskerikapacitetsrapport, som er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 1380/2013, er balance i de 
fiskerimuligheder, der er til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 636
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en ung fiskers første erhvervelse af et 
fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen er under 40 
år og har arbejdet mindst fem år som 
fisker eller har opnået tilstrækkelige faglige 
kvalifikationer

a) en ung fiskers første erhvervelse af et 
fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen har 
erfaring som fisker eller har opnået 
tilstrækkelige faglige kvalifikationer

Or. es

Ændringsforslag 637
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en ung fiskers første erhvervelse af et 
fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen er under 40
år og har arbejdet mindst fem år som fisker 
eller har opnået tilstrækkelige faglige 
kvalifikationer

(a) en ung fiskers første erhvervelse af et 
fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen er under 45
år og har arbejdet mindst to år som fisker 
eller har opnået tilstrækkelige faglige 
kvalifikationer

Or. fr
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Ændringsforslag 638
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en ung fiskers første erhvervelse af et 
fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen er under 40 
år og har arbejdet mindst fem år som fisker 
eller har opnået tilstrækkelige faglige 
kvalifikationer

(a) en ung fiskers første erhvervelse af et 
fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen er under 40 
år og har arbejdet mindst fem år som fisker 
eller har opnået tilstrækkelige faglige 
kvalifikationer, herunder når fiskeren 
erhverver ejerskab som 
majoritetsaktionær i et selskab

Or. fr

Begrundelse

En ung fisker, som er majoritetsaktionær i et selskab, kan ikke modtage støtte til første 
erhvervelse af et fartøj. Det vil være skadeligt at udelukke erhvervelse af det første fartøj ved 
indtrædelse af en ung fisker som aktionær i et selskab.

Ændringsforslag 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udskiftning eller modernisering af en 
hoved- eller hjælpemotor.

b) udskiftning eller modernisering af en 
hoved- eller hjælpemotor eller 
modernisering af enhver anden 
komponent af fremdriftsudstyret samt 
ændringer og tilføjelser, som er 
nødvendige for at installere den om bord.

Or. en

Ændringsforslag 640
Alain Cadec



PE629.603v01-00 164/172 M\1167348DA.docxDA

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udskiftning eller modernisering af en 
hoved- eller hjælpemotor.

b) udskiftning eller modernisering af en 
hoved- eller hjælpemotor for at reducere 
emissionen af forurenende stoffer og 
drivhusgasser og øge fartøjers 
energieffektivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 641
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udskiftning eller modernisering af en 
hoved- eller hjælpemotor.

b) udskiftning eller modernisering af et 
fiskerfartøj eller en hoved- eller 
hjælpemotor.

Or. fr

Ændringsforslag 642
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbedring og modernisering af flåder 
inden for kystfiskeri af mindre omfang 
med det formål at forøge dens sikkerhed, 
kapacitet og faciliteter, arbejdsforhold og 
sikkerhed om bord, opbevaring af 
fangster for at fiskeriet kan foregå mere 
effektivt, teknisk, energieffektivt og 
bæredygtigt, hvad angår miljøet, uden at 
dette indebærer en forøgelse af flådens 
kapacitet.

Or. es
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Ændringsforslag 643
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) nybyggeri, forudsat at tilføring af ny 
kapacitet med offentlig støtte modsvares 
af en tilbagetrækning af kapacitet uden 
offentlig støtte, der mindst svarer til den 
nye kapacitet, der er blevet tilført, 
beregnet både med hensyn til tonnage og 
maskineffekt

Or. it

Begrundelse

Ændringen tillader generationsskifte også ved køb af nye både, som dog ikke må påvirke den 
samlede fiskerikapacitet. Derfor kræves der en tilbagetrækning af kapacitet uden offentlig 
støtte med hensyn til kapaciteten, der tilføjes med den nye konstruktion.

Ændringsforslag 644
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) nybyggeri, forudsat at tilføring af ny 
kapacitet med offentlig støtte modsvares 
af en tilbagetrækning af kapacitet uden 
offentlig støtte, der mindst svarer til den 
nye kapacitet, der er blevet tilført, 
beregnet både med hensyn til tonnage og 
maskineffekt

Or. it

Begrundelse

Ændringen tillader generationsskifte også ved køb af nye både, som dog ikke må påvirke den 
samlede fiskerikapacitet. Derfor kræves der en tilbagetrækning af kapacitet uden offentlig 
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støtte med hensyn til kapaciteten, der tilføjes med den nye konstruktion.

Ændringsforslag 645
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 16. – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) modernisering, omlægning og 
fornyelse af fartøjer i tilfælde af tydelig 
forældelse, hvilket medfører bedre 
fiskeribetingelser og øger opholdstiden på 
havet

Or. pt

Ændringsforslag 646
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) istandsættelse af fartøjer eller bygning 
af nye fartøjer og tilpasninger med 
henblik på diversificering

Or. es

Ændringsforslag 647
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) innovation gennem de forskellige 
finansielle instrumenter.

Or. es
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Ændringsforslag 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være 
mellem 5 og 30 år gamle.

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 649
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være
mellem 5 og 30 år gamle.

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være
under 30 år gamle.

Or. fr

Ændringsforslag 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være
mellem 5 og 30 år gamle.

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være
under 30 år gamle.

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at tage hensyn til fartøjer på under 30 år og derved undgå en udelukkelse af 
fartøjer, som er mellem 0 og 5 år gamle.
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Ændringsforslag 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være 
mellem 5 og 30 år gamle.

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være 
mellem 5 og 20 år gamle.

Or. es

Begrundelse

Gennemsnitsalderen for et fartøj i EU ligger på 22,6 år, hvorfor der ikke er meget fornuft i at 
finansiere køb af fartøjer, som er ældre end dette gennemsnit.

Ændringsforslag 652
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være udstyret til havfiskeri og være
mellem 5 og 30 år gamle.

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være mellem 5 og 30 år gamle.

Or. en

Begrundelse

Kravet "udstyret til havfiskeri" er overflødigt, fordi et fiskerfartøj pr. definition er "udstyret til 
kommerciel udnyttelse af havets biologiske ressourcer". Endvidere anvendes sådant udstyr 
ikke på fartøjer til indlandsfiskeri.

Ændringsforslag 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 
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skal være udstyret til havfiskeri og være 
mellem 5 og 30 år gamle.

skal være udstyret til havfiskeri og være 
mellem 5 og 30 år gamle. Dette kan, når 
det er velbegrundet, også finde anvendelse 
på nyere fartøjer.

Or. en

Ændringsforslag 654
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte omhandlet i stk. 1, litra b), må 
kun ydes, hvis:

udgår

a) den nye eller moderniserede motor ikke 
har mere effekt i kW end den nuværende 
motor 

b) enhver reduktion af fiskerikapaciteten i 
kW som følge af udskiftning eller 
modernisering af en hoved- eller 
hjælpemotor er fjernet permanent fra EU-
fiskerflåderegistret

c) fiskerfartøjets maskineffekt er blevet 
fysisk inspiceret af den pågældende 
medlemsstat for at sikre, at den ikke 
overstiger den maskineffekt, der er 
angivet i fiskerilicensen.

Or. fr

Ændringsforslag 655
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 16.º – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den nye eller moderniserede motor ikke 
har mere effekt i kW end den nuværende 
motor 

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den nye eller moderniserede motor ikke 
har mere effekt i kW end den nuværende 
motor

a) den nye eller moderniserede motor ikke 
har mere effekt i kW end den nuværende 
motor, uden at det berører 
bestemmelserne i stk. 3a 

Or. en

Ændringsforslag 657
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den nye eller moderniserede motor ikke
har mere effekt i kW end den nuværende 
motor 

a) den højest mulige effekt (i kW) for den
nye eller moderniserede motor må ikke
overstige den effekt, der er angivet i
fiskerilicensen 

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at dette er den højest mulige effekt, dvs. den effekt, der er tilladt og 
angivet i fiskerilicensen. En sådan bestemmelse tager højde for den situation, hvor det kun er 
muligt at købe en motor med en nominel effekt, der er større end den tilladte effekt, og det er 
nødvendigt at foretage mekaniske ændringer, så den kun har den pågældende effekt. Svarer til 
ordlyden i dette stykkes litra c).

Ændringsforslag 658
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den nye eller moderniserede motor ikke (a) den nye eller moderniserede motor ikke 
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har mere effekt i kW end den nuværende 
motor

har mere effekt i kW end den nuværende 
motor og skal udlede 25 % mindre CO2

Or. en

Begrundelse

For at understrege betydningen af at håndtere klimaforandringer i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling bør EHFF bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker. Det er 
derfor nødvendigt at tilføje betingelsen om reduktion af emissionerne. Hvis det ikke kræves, at 
den nye eller moderniserede motor udleder mindre, er det endvidere ikke klart, hvordan 40 % 
af udgifterne til udskiftning eller modernisering af en hoved- eller hjælpemotor kan bidrage 
til beregningen af støttebeløb til miljørelaterede målsætninger (se bilag IV).

Ændringsforslag 659
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver reduktion af fiskerikapaciteten i 
kW som følge af udskiftning eller 
modernisering af en hoved- eller 
hjælpemotor er fjernet permanent fra EU-
fiskerflåderegistret

b) enhver reduktion af fiskerikapaciteten i 
kW som følge af udskiftning eller 
modernisering af en hoved- eller 
hjælpemotor er fjernet permanent fra EU-
fiskerflåderegistret, hvor det er relevant

Or. en

Begrundelse

Dette krav finder ikke anvendelse på fartøjer til indlandsfiskeri, fordi de ikke er med i 
Unionens fiskerflåderegister.

Ændringsforslag 660
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fiskerfartøjets maskineffekt er blevet 
fysisk inspiceret af den pågældende 

udgår
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medlemsstat for at sikre, at den ikke 
overstiger den maskineffekt, der er 
angivet i fiskerilicensen.

Or. en

Begrundelse

Dette er en uforholdsmæssig byrde for medlemsstaterne i 

Ændringsforslag 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fiskerfartøjets maskineffekt er blevet 
fysisk inspiceret af den pågældende 
medlemsstat for at sikre, at den ikke 
overstiger den maskineffekt, der er angivet 
i fiskerilicensen.

c) fiskerfartøjets maskineffekt er blevet 
fysisk inspiceret af den pågældende 
medlemsstat for at sikre, at den ikke 
overstiger den maskineffekt, der er angivet 
i fiskerilicensen, hvis fartøjet er over 10 m 
langt.

Or. en
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