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Ändringsförslag 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Utvecklingen av en hållbar blå 
ekonomi är starkt beroende av partnerskap 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Utvecklingen av en hållbar blå 
ekonomi är starkt beroende av partnerskap 
mellan lokala aktörer som bidrar till 
livskraften i kust- och inlandssamhällen 
och ekonomierna i dessa områden. EHFF
bör tillhandahålla verktyg för att främja 
sådana partnerskap. Därför bör stöd för 
lokalt ledd utveckling (LLU) vara 
tillgängligt inom ramen för delad 
förvaltning. Detta tillvägagångssätt bör få 
fart på ekonomisk diversifiering i ett lokalt 
sammanhang genom utveckling av kust-
och inlandsfiske, vattenbruk och en hållbar 

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

blå ekonomi. LLU-strategier bör 
säkerställa att lokala samhällen bättre 
utnyttjar och drar nytta av de möjligheter 
som den hållbara blå ekonomin erbjuder, 
och att de tar vara på och stärker 
miljömässiga, kulturella, sociala och 
mänskliga resurser. Varje lokalt 
partnerskap bör återspegla strategins 
huvudinriktning genom att säkerställa 
balans i deltagande och representation vad 
gäller alla aktörer från den lokala hållbara 
ekonomin

Or. en

Ändringsförslag 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Stöd till inlandsverksamhet täcks redan av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Dessutom omfattas inte inlandsfiske av vare sig havspolitiken eller den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Ändringsförslag 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Inom ramen för delad förvaltning 
bör det vara möjligt för EHHF att stödja 
den hållbara blå ekonomin genom 
insamling, förvaltning och användning av 

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

data för att förbättra kunskapen om 
miljöstatus för den marina miljön och för 
sötvattensmiljön. Det stödet bör bidra till 
att uppfylla kraven enligt direktiv 
92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, för 
att stödja fysisk planering i kust- och 
havsområden samt fiskeri- och 
vattenbrukssektorns hållbarhet och öka 
datakvaliteten och datautbytet genom det 
europeiska nätverket för marina 
observationer och data.

Or. en

Ändringsförslag 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 37
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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områdena.

Or. es

Ändringsförslag 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Den hållbara blå ekonomin innebär att ekonomisk, social och miljömässig verksamhet är en 
integrerad del av det marina ekosystemet och därför är det nödvändigt att upprätthålla en 
balans för att förbättra de lokala kustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande med 
skydd av marina ekosystem. En hållbar blå ekonomi skapar bara ekonomiskt värde för den 
marina miljön om den kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar marina resurser 
och ekosystem.

Ändringsförslag 306
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Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Inom ramen för direkt och indirekt 
förvaltning bör EHFF fokusera på 
nödvändiga villkor för en hållbar blå 
ekonomi genom främjande av en integrerad 
styrning och förvaltning av havspolitiken, 
förbättrad överföring och förbättrat 
utnyttjande av forskning, innovation och 
teknik i den hållbara blå ekonomin, 

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

teknik i den hållbara blå ekonomin, 
förbättrad kompetens inom det maritima 
området, ökad kunskap om haven och ökad 
delning av socioekonomiska data om den 
hållbara blå ekonomin och främjande av en 
koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå 
ekonomi och utveckling, samt framtagande 
av projektöversikter och innovativa 
finansieringsinstrument. Vederbörlig 
hänsyn bör tas till de yttersta 
randområdenas särskilda situation i 
förhållande till de ovan nämnda områdena.

Or. en

Ändringsförslag 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) 60 % av haven ligger utanför 
gränserna för nationell jurisdiktion. Detta 
innebär ett delat internationellt ansvar. De 
flesta problem som rör haven är 
gränsöverskridande, som t.ex. 
överexploatering, klimatförändring, 
försurning, föroreningar och minskande 
biologisk mångfald, och kräver därför 
gemensamma åtgärder. Många 
jurisdiktionsenliga rättigheter, institutioner 
och särskilda regelverk som har till syfte 
att reglera mänsklig verksamhet i haven 
har inrättats genom Förenta nationernas 
havsrättskonvention, som unionen är part i 
enligt rådets beslut 98/392/EG16. Under 
senare år har det växt fram ett globalt 
samförstånd om att den marina miljön och 
den mänskliga verksamheten i haven bör 
förvaltas på ett mer ändamålsenligt sätt för 
att hantera den ökande belastningen på 
haven.

(39) 60 % av haven ligger utanför 
gränserna för nationell jurisdiktion. Detta 
innebär ett delat internationellt ansvar. De 
flesta problem som rör haven är 
gränsöverskridande, som t.ex. 
överexploatering, klimatförändring, 
försurning, föroreningar, oljeprospektering 
eller undervattensbrytning som orsakar
minskande biologisk mångfald, och kräver 
därför gemensamma åtgärder. Många 
jurisdiktionsenliga rättigheter, institutioner 
och särskilda regelverk som har till syfte 
att reglera mänsklig verksamhet i haven 
har inrättats genom Förenta nationernas 
havsrättskonvention, som unionen är part i 
enligt rådets beslut 98/392/EG16. Under 
senare år har det växt fram ett globalt 
samförstånd om att den marina miljön och 
den mänskliga verksamheten i haven bör 
förvaltas på ett mer ändamålsenligt sätt för 
att hantera den ökande belastningen på 
haven.

_________________ _________________

16 Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 
1998 om Europeiska gemenskapens 
ingående av Förenta nationernas 
havsrättskonvention av den 10 december 
1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om 
genomförande av del XI i denna 
konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 1).

16 Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 
1998 om Europeiska gemenskapens 
ingående av Förenta nationernas 
havsrättskonvention av den 10 december 
1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om 
genomförande av del XI i denna 
konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 1).

Or. es

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

Förslag till förordning
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Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) 60 % av haven ligger utanför 
gränserna för nationell jurisdiktion. Detta 
innebär ett delat internationellt ansvar. De 
flesta problem som rör haven är 
gränsöverskridande, som t.ex. 
överexploatering, klimatförändring, 
försurning, föroreningar och minskande 
biologisk mångfald, och kräver därför 
gemensamma åtgärder. Många 
jurisdiktionsenliga rättigheter, institutioner 
och särskilda regelverk som har till syfte 
att reglera mänsklig verksamhet i haven 
har inrättats genom Förenta nationernas 
havsrättskonvention, som unionen är part i 
enligt rådets beslut 98/392/EG16. Under 
senare år har det växt fram ett globalt 
samförstånd om att den marina miljön och 
den mänskliga verksamheten i haven bör 
förvaltas på ett mer ändamålsenligt sätt för 
att hantera den ökande belastningen på 
haven.

(39) 60 % av haven ligger utanför 
gränserna för nationell jurisdiktion. Detta 
innebär ett delat internationellt ansvar. De 
flesta problem som rör haven är 
gränsöverskridande, som t.ex. 
överexploatering, klimatförändring, 
försurning, föroreningar och minskning av 
den biologiska mångfalden, och kräver 
därför gemensamma åtgärder. Många 
jurisdiktionsenliga rättigheter, institutioner 
och särskilda regelverk som har till syfte 
att reglera mänsklig verksamhet i haven 
har inrättats genom Förenta nationernas 
havsrättskonvention, som unionen är part i 
enligt rådets beslut 98/392/EG16. Under 
senare år har det växt fram ett globalt 
samförstånd om att den marina miljön och 
den mänskliga verksamheten i haven bör 
förvaltas på ett mer ändamålsenligt sätt för
att hantera den ökande belastningen på hav 
och oceaner.

_________________ _________________

16 Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 
1998 om Europeiska gemenskapens 
ingående av Förenta nationernas 
havsrättskonvention av den 10 december 
1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om 
genomförande av del XI i denna 
konvention (EGT L 179, 23.06.1998, s. 1).

16 Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 
1998 om Europeiska gemenskapens 
ingående av Förenta nationernas 
havsrättskonvention av den 10 december 
1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om 
genomförande av del XI i denna 
konvention (EGT L 179, 23.06.1998, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Som global aktör är unionen starkt 
engagerad i att främja internationell 

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

världshavsförvaltning, i enlighet med det 
gemensamma meddelandet till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 10 november 
2016 med rubriken Internationell 
världshavsförvaltning: en agenda för 
havens framtid17. Unionens 
världshavsförvaltning är en ny politik som 
omfattar haven på ett integrerat sätt. En 
internationell världshavsförvaltning är inte 
bara central för att uppfylla Agenda 2030 
för hållbar utveckling, i synnerhet det 
hållbara utvecklingsmålet nr 14 (Bevara 
och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling), utan är också viktig för 
att garantera säkra, trygga, rena och 
hållbart förvaltade hav och oceaner för 
kommande generationer. Unionen måste 
uppfylla dessa internationella åtaganden 
och vara en drivkraft för bättre 
internationell världshavsförvaltning på 
bilaterala, regionala och multilaterala 
nivåer, vilket inbegriper att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske, förbättra 
den internationella ramen för 
världshavsförvaltning, minska belastningen 
på oceaner och hav, skapa förutsättningar 
för en hållbar blå ekonomi och stärka 
internationell havsforskning och 
internationella havsdata. Kommissionen 
bör också uppmana medlemsstaterna att 
sluta sponsra tillstånd för prospektering 
och utnyttjande av havsbotten i områden 
utanför deras nationella jurisdiktion och 
att inte utfärda tillstånd för 
havsbottenbrytning på sin 
kontinentalsockel, såväl som att stödja 
utvecklingen av ett internationellt 
moratorium för kommersiella licenser för 
exploatering av havsbottenbrytning tills 
effekterna av gruvdrift på havsmiljön, 
biologisk mångfald och mänskliga 
aktiviteter till havs har studerats och 
undersökts tillräckligt, och man har 
förstått alla eventuella risker som anges i 
artiklarna 40 och 42 i 
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Europaparlamentets resolution av den 16 
januari 2018 om internationell 
havsförvaltning: en agenda för havens 
framtid i samband med målen för hållbar 
utveckling till 2030.

_________________ _________________

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

Or. es

Ändringsförslag 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

orapporterat och oreglerat fiske, förbättra 
den internationella ramen för 
världshavsförvaltning, minska belastningen 
på oceaner och hav, skapa förutsättningar 
för en hållbar blå ekonomi som utvecklas 
inom ekologiska gränser och stärka 
internationell havsforskning och 
internationella havsdata.

_________________ _________________

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

internationell världshavsförvaltning på 
bilaterala, regionala och multilaterala 
nivåer, vilket inbegriper att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske och 
minska inverkan på den marina miljön, 
förbättra den internationella ramen för 
världshavsförvaltning, minska belastningen 
på oceaner och hav, skapa förutsättningar 
för en hållbar blå ekonomi och stärka 
internationell havsforskning och 
internationella havsdata.

_________________ _________________

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Som global aktör är unionen starkt 
engagerad i att främja internationell 
världshavsförvaltning, i enlighet med det 
gemensamma meddelandet till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 10 november 
2016 med rubriken Internationell 
världshavsförvaltning: en agenda för 
havens framtid17. Unionens 
världshavspolitik är en ny politik som 
omfattar haven på ett integrerat sätt. En 
internationell världshavsförvaltning är inte 
bara central för att uppfylla Agenda 2030 
för hållbar utveckling, i synnerhet det 
hållbara utvecklingsmålet nr 14 (Bevara 
och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling), utan är också viktig för 
att garantera säkra, trygga, rena och 
hållbart förvaltade hav och oceaner för 

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

kommande generationer. Unionen måste 
uppfylla dessa internationella åtaganden 
och vara en drivkraft och en föregångare
för bättre internationell 
världshavsförvaltning på bilaterala, 
regionala och multilaterala nivåer, vilket 
inbegriper att förebygga, motverka och 
undanröja olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske, förbättra den internationella 
ramen för världshavsförvaltning, minska 
belastningen på oceaner och hav, skapa 
förutsättningar för en hållbar blå ekonomi 
och stärka internationell havsforskning och 
internationella havsdata.

_________________ _________________

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

Or. en

Ändringsförslag 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Åtgärder som främjar internationell 
världshavsförvaltning inom ramen för 
EHFF är avsedda att förbättra den 
övergripande ramen för internationella och 
regionala processer, överenskommelser 
och avtal, regler och institutioner som 
reglerar och förvaltar mänsklig verksamhet 
i haven. EHFF bör finansiera 
internationella arrangemang som unionen 
har ingått i områden som inte omfattas av 
de partnerskapsavtal om hållbart fiske 
(SFPA) som ingåtts med olika tredjeländer 
eller av unionens bidrag till regionala 
fiskerförvaltningsorganisationer via sitt 
rättsligt bindande medlemskap i dessa. 
Partnerskapsavtalen om hållbart fiske och 
de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna 
kommer att fortsätta att finansieras genom 

(41) Åtgärder som främjar internationell 
världshavsförvaltning inom ramen för 
EHFVF är avsedda att förbättra den 
övergripande ramen för internationella och 
regionala processer, överenskommelser 
och avtal, regler och institutioner som 
reglerar och förvaltar mänsklig verksamhet 
i haven. EHFVF bör finansiera 
internationella arrangemang som unionen 
har ingått i områden som inte omfattas av 
de partnerskapsavtal om hållbart fiske 
(SFPA) som ingåtts med olika tredjeländer 
eller av unionens bidrag till regionala 
fiskerförvaltningsorganisationer via sitt 
rättsligt bindande medlemskap i dessa. 
Partnerskapsavtalen om hållbart fiske och 
de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna 
kommer att fortsätta att finansieras genom 
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olika delar av unionsbudgeten. olika delar av unionsbudgeten.

Or. en

Ändringsförslag 316
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) När det gäller säkerhet och försvar 
är ett förbättrat gränsskydd och 
sjöfartsskydd avgörande. Inom ramen för 
Europeiska unionens strategi för 
sjöfartsskydd som antogs av Europeiska 
unionens råd den 24 juni 2014 och den 
tillhörande handlingsplan som antogs den 
16 december 2014, är informationsutbyte 
och samarbetet om gräns- och 
kustbevakning mellan Europeiska 
fiskerikontrollbyrån, Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån och Europeiska gräns-
och kustbevakningsbyrån nyckeln till 
resultat när det gäller dessa mål. EHFF 
bör därför stödja sjöövervakning och 
samarbete om kustbevakning inom både 
delad och direkt förvaltning, inbegripet 
genom att köpa in utrustning för 
multifunktionella insatser till sjöss. 
Fonden bör också göra det möjligt för 
relevanta byråer att genomföra stöd på 
området sjöövervakning och sjösäkerhet 
genom indirekt förvaltning.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 42
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) När det gäller säkerhet och försvar 
är ett förbättrat gränsskydd och 
sjöfartsskydd avgörande. Inom ramen för 
Europeiska unionens strategi för 
sjöfartsskydd som antogs av Europeiska 
unionens råd den 24 juni 2014 och den 
tillhörande handlingsplan som antogs den 
16 december 2014, är informationsutbyte 
och samarbetet om gräns- och 
kustbevakning mellan Europeiska 
fiskerikontrollbyrån, Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån och Europeiska gräns-
och kustbevakningsbyrån nyckeln till 
resultat när det gäller dessa mål. EHFF 
bör därför stödja sjöövervakning och 
samarbete om kustbevakning inom både 
delad och direkt förvaltning, inbegripet 
genom att köpa in utrustning för 
multifunktionella insatser till sjöss. 
Fonden bör också göra det möjligt för 
relevanta byråer att genomföra stöd på 
området sjöövervakning och sjösäkerhet 
genom indirekt förvaltning.

(42) EHFF bör uteslutande stödja 
kontrollen av fiskeverksamheten genom
Europeiska fiskerikontrollbyrån.

Or. es

Ändringsförslag 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) När det gäller säkerhet och försvar 
är ett förbättrat gränsskydd och 
sjöfartsskydd avgörande. Inom ramen för 
Europeiska unionens strategi för 
sjöfartsskydd som antogs av Europeiska 
unionens råd den 24 juni 2014 och den 
tillhörande handlingsplan som antogs den 
16 december 2014, är informationsutbyte 
och samarbetet om gräns- och 
kustbevakning mellan Europeiska 
fiskerikontrollbyrån, Europeiska 

(42) När det gäller säkerhet och försvar 
är ett förbättrat gränsskydd och 
sjöfartsskydd avgörande. Inom ramen för 
Europeiska unionens strategi för 
sjöfartsskydd som antogs av Europeiska 
unionens råd den 24 juni 2014 och den 
tillhörande handlingsplan som antogs den 
16 december 2014, är informationsutbyte 
och samarbetet om gräns- och 
kustbevakning mellan Europeiska 
fiskerikontrollbyrån, Europeiska 
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sjösäkerhetsbyrån och Europeiska gräns-
och kustbevakningsbyrån nyckeln till 
resultat när det gäller dessa mål. EHFF
bör därför stödja sjöövervakning och 
samarbete om kustbevakning inom både 
delad och direkt förvaltning, inbegripet 
genom att köpa in utrustning för 
multifunktionella insatser till sjöss. Fonden 
bör också göra det möjligt för relevanta 
byråer att genomföra stöd på området 
sjöövervakning och sjösäkerhet genom 
indirekt förvaltning.

sjösäkerhetsbyrån och Europeiska gräns-
och kustbevakningsbyrån nyckeln till 
resultat när det gäller dessa mål. EHFVF
bör därför stödja sjöövervakning och 
samarbete om kustbevakning inom både 
delad och direkt förvaltning, inbegripet 
genom att köpa in utrustning för 
multifunktionella insatser till sjöss. Fonden 
bör också göra det möjligt för relevanta 
byråer att genomföra stöd på området 
sjöövervakning och sjösäkerhet genom 
indirekt förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

bevarandet av de marina ekosystemen, 
behovet av att minska förekomsten av 
marint skräp samt åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 320
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Motivering

För att garantera program som återspeglar EU:s regioners behov och särdrag är det viktigt 
att involvera regionerna i framtagandet av det enda programmet.

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

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 322
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) För att effektivt genomföra
förvaltningsåtgärder på regional nivå bör 
medlemsstaterna införa en 
samarbetsordning som omfattar 
rådgivande nämnder, 
fiskarorganisationer och institutioner 
eller behöriga myndigheter för att stärka 
dialogen och parternas åtagande.

Or. es

Ändringsförslag 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) EHFF-stödets resultat bör bedömas 
på grundval av indikatorer. Medlemsstater 
bör rapportera om framstegen mot att nå 
fastställda delmål och mål, och 
kommissionen bör göra en 
prestationsöversyn grundad på de årliga
prestationsrapporter som utarbetas av 
medlemsstaterna, vilket kommer att göra 
det möjligt att tidigt identifiera eventuella 
genomförandeproblem och korrigerande 
åtgärder. En övervaknings- och 
utvärderingram bör upprättas i detta syfte.

(44) EHFVF-stödets resultat bör 
bedömas på grundval av indikatorer. 
Medlemsstater bör vartannat år rapportera 
om framstegen mot att nå fastställda 
delmål och mål, och kommissionen bör 
göra en prestationsöversyn grundad på de 
prestationsrapporter som vartannat år
utarbetas av medlemsstaterna, vilket 
kommer att göra det möjligt att tidigt 
identifiera eventuella 
genomförandeproblem och korrigerande 
åtgärder. En övervaknings- och 
utvärderingsram bör upprättas i detta 
syfte.

Or. en
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Motivering

Jag kan inte stödja medlemsstaternas skyldighet till årlig prestationsrapportering. 
Medlemsstaterna och de regionala förvaltningarna kan inte samla in nödvändiga data för 
rapportering varje år. Rapportering vartannat eller vart tredje år skulle vara görbart och 
skulle säkerställa rapporternas korrekthet och trovärdighet.

Ändringsförslag 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Enligt punkterna 22 och 23 i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen om bättre lagstiftning18, 
finns det ett behov av att utvärdera EHFF
på grundval av den information som 
samlas in med stöd av särskilda 
övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav kan omfatta mätbara 
indikatorer, i förekommande fall, som 
utgångspunkt för en utvärdering av 
EHFF:s effekter ute på fältet.

(45) Enligt punkterna 22 och 23 i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen om bättre lagstiftning18, 
finns det ett behov av att utvärdera 
EHFVF på grundval av den information 
som samlas in med stöd av särskilda 
övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor 
undviks, särskilt för medlemsstaterna. 
Dessa krav kan omfatta mätbara 
indikatorer, i förekommande fall, som 
utgångspunkt för en utvärdering av 
EHFVF:s effekter ute på fältet.

_________________ _________________

18 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 
2016 mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen om bättre lagstiftning (EUT 
L 123, 12.05.2016, s. 1).

18 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 
2016 mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen om bättre lagstiftning (EUT 
L 123, 12.05.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 46



PE629.603v01-00 26/179 AM\1167348SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Kommissionen bör genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende EHFF och dess åtgärder och 
resultat. Medel som tilldelats EHFF bör 
också bidra till den gemensamma 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning 
till EHFF:s prioriteringar.

(46) Kommissionen bör genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende EHFVF och dess åtgärder och 
resultat. Medel som tilldelats EHFVF bör 
också bidra till den gemensamma 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning 
till EHFVF:s prioriteringar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Kommissionen bör också 
tillhandahålla lämpliga verktyg för att 
informera samhället om fiskets och 
vattenbrukets verksamhet, befintliga 
bestämmelser och fördelarna med 
diversifieringen av konsumtionen av fisk 
och skaldjur.

Or. es

Motivering

Diversifieringen av konsumtionen av fisk kommer att minska fisketrycket på de mest populära 
populationerna.

Ändringsförslag 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I enlighet med förordning (EU) 
[förordning om finansiella regler för 

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

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

(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

_________________ _________________

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.09.2013, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.09.2013, s. 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 47
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

genomförandet av EHFVF, säkerställa att 
unionens ekonomiska intressen skyddas, i 
enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 
unionens allmänna budget] och förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

_________________ _________________

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.09.2013, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.09.2013, s. 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________

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

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

Or. en

Ändringsförslag 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) I syfte att öka öppenheten kring 
användningen av unionens medel och 

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

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

_________________ _________________

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

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

Or. en

Ändringsförslag 331
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 
på godkännande och ändring av de 
operativa programmen, godkännande och 
ändring av de nationella arbetsplanerna 
för datainsamling, innehållande av 
betalningar och finansiella korrigeringar.

utgår

Or. pt
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Ändringsförslag 332
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenhet med avseende 
på förfaranden, format och tidsplaner för 
inlämning av de nationella 
arbetsplanerna för datainsamling och 
presentationen av de årliga 
prestationsrapporterna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas 
Europeiska havs- och fiskerifonden (nedan 
kallad EHFF). I förordningen fastställs 
prioriteringarna för EHFF, budgeten för 
perioden 2021–2027, formerna för 
unionsfinansiering och de särskilda 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering, genom komplettering av de 
allmänna regler som är tillämpliga på 
EHFF enligt förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Genom denna förordning inrättas 
Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfonden (nedan kallad 
EHFVF). I förordningen fastställs 
prioriteringarna för EHFVF, budgeten för 
perioden 2021–2027, formerna för 
unionsfinansiering och de särskilda 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering, genom komplettering av de 
allmänna regler som är tillämpliga på
EHFVF enligt förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Or. en
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Motivering

Fonden bör benämnas ”Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)”. 
Betydelsen av vattenbruk ökar ständigt både i världen och i EU, så denna sektor förtjänar att 
få ett separat kapitel både inom EU:s fiskeripolitik och fiskerifonder.

Ändringsförslag 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas 
Europeiska havs- och fiskerifonden (nedan 
kallad EHFF). I förordningen fastställs 
prioriteringarna för EHFF, budgeten för 
perioden 2021–2027, formerna för 
unionsfinansiering och de särskilda 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering, genom komplettering av de 
allmänna regler som är tillämpliga på 
EHFF enligt förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Genom denna förordning inrättas 
Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfonden (nedan kallad EHFF). I 
förordningen fastställs prioriteringarna för 
EHFF, budgeten för perioden 2021–2027, 
formerna för unionsfinansiering och de 
särskilda reglerna för tillhandahållande av 
sådan finansiering, genom komplettering 
av de allmänna regler som är tillämpliga på 
EHFF enligt förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Or. en

Motivering

Det bör tydligt anges att EHFF bör omfatta stöd till vattenbruk.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) gemensam miljö för 
informationsutbyte (Cise): en systemmiljö 
som tagits fram för att stödja 
informationsutbytet mellan myndigheter 

(2) gemensam miljö för 
informationsutbyte (Cise): en systemmiljö 
som tagits fram för att stödja 
informationsutbytet mellan myndigheter 
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som är involverade i sjöövervakning, 
mellan sektorer och över gränser, för bättre 
information om aktiviteter till sjöss.

som är involverade i sjöövervakning, 
mellan sektorer och över gränser, för bättre 
information om aktiviteter som utförs till 
sjöss.

Or. en

Ändringsförslag 336
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) kustbevakning: nationella 
myndigheter som utför 
kustbevakningsuppgifter, vilket omfattar 
sjösäkerhet, sjöfartsskydd, tull, 
förebyggande och bekämpning av 
människohandel och smuggling, 
anknytande brottsbekämpning på det 
sjörättsliga området, gränskontroll till 
sjöss, sjöövervakning, skydd av den marina 
miljön, sök- och räddningsinsatser, insatser 
i samband med sjöolyckor och -katastrofer, 
fiskerikontroll och annan verksamhet med 
anknytning till dessa funktioner.

(3) kustbevakning: nationella 
myndigheter som utför 
kustbevakningsuppgifter, vilket omfattar 
sjösäkerhet, sjöfartsskydd, tull, 
förebyggande och bekämpning av 
människohandel och smuggling, 
anknytande brottsbekämpning på det 
sjörättsliga området, sjöövervakning, skydd 
av den marina miljön, sök- och 
räddningsinsatser, insatser i samband med 
sjöolyckor och -katastrofer, fiskerikontroll 
och annan verksamhet med anknytning till 
dessa funktioner.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) kustbevakning: nationella 
myndigheter som utför 
kustbevakningsuppgifter, vilket omfattar 
sjösäkerhet, sjöfartsskydd, tull, 
förebyggande och bekämpning av 

(3) kustbevakning: nationella 
myndigheter som utför 
kustbevakningsuppgifter, vilket omfattar 
sjösäkerhet, sjöfartsskydd, tull, 
förebyggande och bekämpning av 
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människohandel och smuggling, 
anknytande brottsbekämpning på det 
sjörättsliga området, gränskontroll till 
sjöss, sjöövervakning, skydd av den marina 
miljön, sök- och räddningsinsatser, insatser 
i samband med sjöolyckor och -katastrofer, 
fiskerikontroll och annan verksamhet med 
anknytning till dessa funktioner.

människohandel och smuggling, 
anknytande brottsbekämpning på det 
sjörättsliga området, gränskontroll till 
sjöss, sjöövervakning, skydd av den marina 
miljön, sök- och räddningsinsatser, insatser 
i samband med sjöolyckor och -katastrofer, 
fiskerikontroll, inspektioner och annan 
verksamhet med anknytning till dessa 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 338
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) undersökande fiske: fiske efter 
bestånd som inte har fiskats eller som inte 
har fiskats med en viss redskapstyp eller 
en viss teknik under de senaste tio åren.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av de föreslagna ändringarna av artikel 13 e.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) undersökande fiske: fiske efter 
bestånd som inte har fiskats eller som inte 
har fiskats med en viss redskapstyp eller en 
viss teknik under de senaste tio åren.

(5) undersökande fiske: fiske efter 
bestånd som inte har fiskats eller som inte 
har fiskats kommersiellt med en viss 
redskapstyp eller en viss teknik under de 
senaste tio åren.
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Or. en

Ändringsförslag 340
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) fiskare: varje fysisk person som 
bedriver kommersiell fiskeverksamhet, av 
det slag som erkänns av medlemsstaten.

(6) fiskare: varje fysisk person som 
bedriver kommersiell fiskeverksamhet, 
vare sig denne är ägare till ett fiskefartyg 
eller anställd, av det slag som erkänns av 
medlemsstaten.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) fiskare: varje fysisk person som 
bedriver kommersiell fiskeverksamhet, av 
det slag som erkänns av medlemsstaten.

(6) yrkesfiskare: varje fysisk person 
som bedriver kommersiell 
fiskeverksamhet, av det slag som erkänns 
av medlemsstaten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE629.603v01-00 38/179 AM\1167348SV.docx

SV

(6a) fritidsfiske: icke-kommersiellt 
fiske efter marina biologiska resurser för 
rekreation, turism eller sport.

Or. en

Ändringsförslag 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) inlandsfiske: fiskeverksamhet som 
bedrivs i kommersiellt syfte i 
inlandsvatten av fartyg eller med hjälp av 
andra anordningar, inklusive sådana som 
används vid isfiske.

utgår

Or. en

Motivering

Stöd till inlandsverksamhet täcks redan av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Dessutom omfattas inte inlandsfiske av vare sig havspolitiken eller den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 344
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) (nytt) fiskare som arbetar till fots: 
varje fysisk person som bedriver 
kommersiell fiskeverksamhet till fots, av 
det slag som erkänns av medlemsstaten.

Or. fr
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Motivering

Situationen för fiskare som arbetar till fots liknar ofta den som fiskare inom det småskaliga 
kustfisket upplever. Därmed bör fiskare som arbetar till fots också omfattas av 
stödbestämmelserna för EHFF.

Ändringsförslag 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) havspolitik: en unionspolitik vars 
syfte är att främja ett integrerat och 
konsekvent beslutsfattande för att 
maximera hållbar utveckling, ekonomisk 
tillväxt och social sammanhållning i 
unionen, i synnerhet när det gäller kust-
och öområden och de yttersta 
randområdena, och den hållbara blå 
ekonomins olika sektorer, genom en 
konsekvent havspolitik och ett relevant 
internationellt samarbete.

(9) havspolitik: en unionspolitik vars 
syfte är att främja ett integrerat och 
konsekvent beslutsfattande för att 
maximera hållbar utveckling, ekonomisk 
tillväxt och social sammanhållning i 
unionen, i synnerhet när det gäller kust-
och öområden och de yttersta 
randområdena genom en konsekvent 
havspolitik och ett relevant internationellt 
samarbete.

Or. es

Ändringsförslag 346
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) havspolitik: en unionspolitik vars 
syfte är att främja ett integrerat och 
konsekvent beslutsfattande för att 
maximera hållbar utveckling, ekonomisk 
tillväxt och social sammanhållning i 
unionen, i synnerhet när det gäller kust-
och öområden och de yttersta 
randområdena, och när det gäller den 
hållbara blå ekonomins olika sektorer, 
genom en konsekvent havspolitik och ett 

(9) integrerad havspolitik: en 
unionspolitik vars syfte är att främja ett 
integrerat och konsekvent beslutsfattande 
för att maximera hållbar utveckling, 
ekonomisk tillväxt och social 
sammanhållning i unionen, i synnerhet när 
det gäller kust- och öområden och de 
yttersta randområdena, och när det gäller 
den hållbara blå ekonomins olika sektorer, 
genom en konsekvent havspolitik och ett 
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relevant internationellt samarbete. relevant internationellt samarbete.

Or. pt

Ändringsförslag 347
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) sjöfartsskydd och sjöövervakning: 
verksamhet för att förstå, i tillämpliga fall 
förhindra och på ett övergripande sätt 
hantera alla de händelser och åtgärder 
som rör maritima området och som skulle 
påverka områdena sjösäkerhet och 
sjöfartsskydd, brottsbekämpning, försvar, 
gränskontroll, skydd av den marina 
miljön, fiskerikontroll, handel och 
unionens ekonomiska intressen.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) sjöfartsskydd och sjöövervakning: 
verksamhet för att förstå, i tillämpliga fall 
förhindra och på ett övergripande sätt 
hantera alla de händelser och åtgärder som 
rör maritima området och som skulle 
påverka områdena sjösäkerhet och 
sjöfartsskydd, brottsbekämpning, försvar, 
gränskontroll, skydd av den marina 
miljön, fiskerikontroll, handel och 
unionens ekonomiska intressen.

(10) sjöfartsskydd och sjöövervakning: 
verksamhet för att förstå, i tillämpliga fall 
förhindra och på ett övergripande sätt 
hantera alla de händelser och åtgärder som 
rör maritima området och som skulle 
påverka områdena sjösäkerhet och 
sjöfartsskydd, brottsbekämpning, skydd av 
den marina miljön, fiskerikontroll, handel 
och unionens ekonomiska intressen.

Or. es
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Ändringsförslag 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Ändringsförslag 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ligger i linje med strykningen av ordet ”produktiva” i artikel 23.3.

Ändringsförslag 351
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) produktiva investeringar i 
vattenbruk: investeringar i byggande, 
utbyggnad och modernisering av 
anläggningar för vattenbruksproduktion 
eller i utrustningen i sådana anläggningar, 
däribland andra allmänna verktyg och 
specialverktyg som används av 
vattenbrukare.

Or. en

Motivering

Definitionen måste fastställas med den flexibilitet som krävs. Man bör ange att alla 
investeringar som förbättrar vattenbrukssektorns produktivitet kan subventioneras av EU.

Ändringsförslag 352
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) havsområdesstrategi: en integrerad 
ram för att hantera de gemensamma 

(13) havsområdesstrategi: en integrerad 
ram för att hantera de gemensamma 
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utmaningar på havs- och sjöfartsområdet 
som medlemsstaterna ställs inför, och i 
tillämpliga fall tredjeländer, i 
havsområden eller i en eller flera 
subregioner, och främja samarbete och 
samordning för att uppnå ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning; 
ramen utarbetas av kommissionen i 
samarbete med berörda länder, deras 
regioner och andra berörda parter beroende 
på vad som är tillämpligt.

utmaningar på havs- och sjöfartsområdet 
som medlemsstaterna ställs inför, och i 
tillämpliga fall tredjeländer, i ett särskilt 
havsområde eller i en eller flera 
subregioner, och främja samarbete och 
samordning för att uppnå ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning; 
ramen utarbetas av kommissionen i 
samarbete med de berörda 
medlemsstaterna och tredjeländerna, 
deras regioner och andra berörda parter 
beroende på vad som är tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 354
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/ 200626.

(14) småskaligt fiske: fiske som bedrivs 
av fiskefartyg med en längd över allt på 
under tolv meter och som inte använder 
släpredskap som förtecknas i tabell 3 i 
bilaga I till kommissionens förordning 
(EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 
om registret över gemenskapens 
fiskeflotta, eller, alternativt, av fiskefartyg 
vars fiskeresor varar i högst 24 timmar 
(ett måndygn) och vars fångst säljs färsk. 
Fartyg som tillhör de yttersta 
randområdenas och avlägsna öars lokala 
flotta får göra fiskeresor som varar i högst 
36 timmar. Om medlemsstaterna med 
hänvisning till en hävdvunnen lokal 
tradition anser det vara motiverat får de 
föreslå att begreppet ”småskaligt fiske” 
utvidgas till fiske som bedrivs av andra 
fartyg, förutsatt att de använda redskapen 
är mycket selektiva och skonsamma mot 
det marina ekosystemet.

_________________

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
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den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

((Denna ändring berör hela texten. Om den 
antas måste motsvarande ändringar göras 
i hela texten.))

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap, som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626.

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
utövas av fiskefartyg med en längd på 
under tolv meter, kännetecknas av korta 
fiskeresor, selektiviteten i utnyttjandet av 
resurser, deras färskhet, mikroföretagens 
och familjeföretagens karaktär och deras 
hållbara och berikande bidrag till den 
ekonomiskt-sociala strukturen och den 
kulturella identiteten hos de 
fiskeberoende orterna. Inkluderat i detta 
segment är skaldjursaktiviteten eller 
fångsten av tvåskaliga blötdjur och fiske 
med fällor.

_________________

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

Or. es
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Motivering

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.

Ändringsförslag 356
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap, som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626.

(14) småskaligt kustfiske: fiske och 
insamling och uppfödning av skaldjur.
Definitionen bör vara flexibel och 
realistisk och får inte endast ta upp 
fartygets storlek utan även kriterier som 
definieras enligt kompetens, regionala 
variationer och geomorfologi, tekniska, 
sociala, kulturella och miljömässiga 
aspekter.

_________________

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

Or. es

Ändringsförslag 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap, som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626.

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap, som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626, fiske för hand och insamling 
av skaldjur.

_________________ _________________

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att uttryckligen ange att fiskare som fiskar för hand ingår i det småskaliga 
kustfisket. Under FEMP-perioden 2014-2020 svarade kommissionens tjänster på en rådfråga 
om tolkningen av definitionen av småskaligt kustfiske, att fiske för hand och insamling av 
skaldjur ingår i småskaligt kustfiske.

Ändringsförslag 358
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap, som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626.

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap, som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/20062626, om inte annat föreskrivs i 
det nationella operativa programmet.
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_________________ _________________

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

Or. es

Ändringsförslag 359
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200625.

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av små fiskefartyg, enligt 
definitionen i medlemsstaternas program,
och som inte använder släpredskap som 
förtecknas i artikel 2.1 i rådets förordning 
(EG) nr 1967/200625.

_________________ _________________

25 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

25 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

Or. fr

Ändringsförslag 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626.

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd 
överallt på under tio meter och som inte 
använder släpredskap som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626.

_________________ _________________

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

Or. en

Ändringsförslag 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd över 
allt på under tolv meter och som inte 
använder släpredskap som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626.

(14) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en längd 
överallt på under tio meter och som inte 
använder släpredskap som förtecknas i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
1967/200626.

_________________ _________________

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

26 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av 
den 21 december 2006 om 
förvaltningsåtgärder för hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet, om ändring av förordning 
(EEG) nr 2847/93 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 
30.12.2006, s. 11).

Or. en
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Ändringsförslag 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 14 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) småskalig flotta från de yttersta 
randområdena: småskaliga flottor som är 
verksamma i de yttersta randområdena i 
den mening som avses i varje enskilt 
nationellt operativt program.

Or. en

Ändringsförslag 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

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

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) hållbar blå ekonomi: all 
sektorsspecifik och sektorsövergripande 
ekonomisk verksamhet över hela den inre 
marknaden som har anknytning till hav, 
oceaner, kuster och inlandsvatten, vilket 
inbegriper unionens yttersta randområden 
och kustlösa stater, inklusive framväxande 
sektorer och varor och tjänster som inte 
omsätts på en marknad, vars syfte är att 
säkerställa miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt välbefinnande för nuvarande 
och kommande generationer, samtidigt 
som man bibehåller och återställer 
hälsosamma marina ekosystem, skyddar 
utsatta naturresurser i överensstämmelse 
med unionens miljölagstiftning.

Or. es

Motivering

Den hållbara blå ekonomin innebär att ekonomisk, social och miljömässig verksamhet är en 
integrerad del av det marina ekosystemet och därför är det nödvändigt att upprätthålla en 
balans för att förbättra de lokala kustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande med 
skydd av marina ekosystem. En hållbar blå ekonomi skapar bara ekonomiskt värde för den 
marina miljön om den kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar marina resurser 
och ekosystem.

Ändringsförslag 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och tjänster som inte omsätts på en 
marknad, och vilken är förenlig med 
unionens miljölagstiftning för att återställa 
och upprätthålla marina ekosystem och 
skydda sårbara naturresurser, varor och 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 366
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 368
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) gemensam förvaltning: 
resurshanteringsprocess som riktar sig till 
att uppnå målen för den gemensamma 
fiskeripolitiken, i vilken nationella 
regeringar delar sin myndighet med 
regionala regeringar, rådgivande 
nämnder och agenter i den lokala 
fiskerisektorn, och tilldelar dem ansvar 
och särskilda rättigheter i beslutsfattandet 
gällande ansvarsfull förvaltning av 
fiskeresurserna.

Or. es

Ändringsförslag 369
Liadh Ní Riada

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) oförutsett upphörande: när en 
småskalig fiskare förhindras från att 
utföra fiskeverksamhet på grund av 
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farliga väderförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 370
Ole Christensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) fritidsfiske: icke kommersiell 
fiskeverksamhet som utnyttjar levande 
marina akvatiska resurser för rekreation, 
turism eller sport.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) miljöolycka: oavsiktligt fenomen 
av naturligt eller mänskligt ursprung som 
medför en försämring av miljön.

Or. es

Motivering

Begreppet miljöolycka som används i artikel 18.1.d är inte definierad och för 
rättssäkerhetsskäl måste det definieras.

Ändringsförslag 372
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) gemensam förvaltning: gemensam 
fiskeriförvaltning är ett 
partnerskapsarrangemang mellan en 
regering och representanterna för en 
definierad grupp fiskare att dela ansvaret 
och befogenheten för förvaltning av 
verksamhet som påverkar fiskeresurserna 
och det bredare marina ekosystemet i ett 
utsett område där de fiskar (t.ex. ett 
skyddat område, en inlandsfiskezon, osv.), 
helst på paritetsbasis via en gemensam 
förvaltningskommitté. Den gemensamma 
förvaltningskommitténs beslut bygger på 
råd från forskare i samråd med andra 
intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 373
Ole Christensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) fritidsfiskesektorn: alla 
fritidsfiskerisegment och de företag och 
arbetstillfällen som beror på eller skapas 
av detta fiskeri.

Or. en

Ändringsförslag 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska bidra till genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken och 

EHFVF ska bidra till genomförandet av 
den gemensamma fiskeripolitiken och 
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havspolitiken. Fonden har följande 
prioriteringar:

havspolitiken. Fonden har följande 
prioriteringar:

Or. en

Motivering

Fonden bör benämnas ”Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)”. 
Betydelsen av vattenbruk ökar ständigt både i världen och i EU, så denna sektor förtjänar att 
få ett separat kapitel både inom EU:s fiskeripolitik och fiskerifonder.

Ändringsförslag 375
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Främja hållbart fiske som 
möjliggör socioekonomiska och 
miljömässiga fördelar samt skapandet av 
sysselsättning i kustområden och 
bevarande av marina biologiska resurser.

Or. es

Ändringsförslag 376
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
med hänsyn tagen till socioekonomiska 
aspekter.

Or. it



PE629.603v01-00 56/179 AM\1167348SV.docx

SV

Motivering

EHFF-stödet är orienterat och avvägt inom ramen för en jämvikt mellan miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter, därför syftar ändringsförslaget till att återinföra det 
socioekonomiska ändamålet bland prioriteringarna.

Ändringsförslag 377
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
med hänsyn tagen till socioekonomiska 
aspekter.

Or. it

Ändringsförslag 378
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
med hänsyn tagen till socioekonomiska 
aspekter.

Or. it

Motivering

EHFF-stödet är orienterat och avvägt inom ramen för en jämvikt mellan miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter. Därför syftar ändringsförslaget till att återinföra det 
socioekonomiska ändamålet bland prioriteringarna.

Ändringsförslag 379
Rosa D'Amato
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
med hänsyn tagen till socioekonomiska 
aspekter.

Or. it

Motivering

EHFF-stödet är orienterat och avvägt inom ramen för en jämvikt mellan miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter, därför syftar ändringsförslaget till att återinföra det 
socioekonomiska ändamålet bland prioriteringarna.

Ändringsförslag 380
João Ferreira, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Främja hållbart fiske samt skyddet, 
återställandet och bevarandet av marina 
biologiska resurser.

Or. fr

Ändringsförslag 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Främja hållbart fiske och 
vattenbruk och bevarandet av biologiska 
resurser i hav och sötvatten.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Främja hållbart vattenbruk.

Or. en

Motivering

Tillägg av en prioritering rörande vattenbruk för större tydlighet. Prioriteringarna – och 
naturligtvis deras innehåll – måste balanseras.

Ändringsförslag 383
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Bidra till livsmedelstryggheten och 
livsmedelskvaliteten i unionen genom 
tillgång till färsk fisk från hållbara källor 
eller vattenbruk.

Or. pt

Ändringsförslag 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Bidra till livsmedelstryggheten i 
unionen genom vattenbruk och 

(2) Främja ett konkurrenskraftigt och 
hållbart fiske samt konkurrenskraftiga 
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marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet.

och hållbara vattenbruksmarknader och 
bearbetningssektorer som bidrar till 
livsmedelstryggheten i unionen.

Or. en

Motivering

Tillägg av en prioritering rörande vattenbruk för större tydlighet. Denna prioritering måste 
därför anpassas.

Ändringsförslag 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Bidra till livsmedelstryggheten i 
unionen genom hållbara marknader.

Or. es

Ändringsförslag 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att vattenbrukssektorn bygger på två pelare, havsvattenbruk och fiskodling 
i sötvatten.
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Ändringsförslag 387
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) att bidra till livsmedelstryggheten i 
unionen genom vattenbruk och marknader 
som präglas av konkurrenskraft och 
hållbarhet,

(2) att bidra till livsmedelstryggheten i 
unionen genom fiskerinäring, vattenbruk 
och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet,

Or. de

Motivering

Det måste klargöras att inte bara vattenbruket utan även fiskerinäringen bidrar till 
livsmedelstryggheten.

Ändringsförslag 388
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2

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

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

Or. en

Ändringsförslag 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Återställa haven till god 
miljöstatus och möjliggöra en hållbar blå 
ekonomi som utvecklas inom ekologiska 
gränser och främjar välmående 
kustsamhällen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Tillåta villkor som bidrar till en 
hållbar blå ekonomi som främjar en 
hälsosam marin miljö och välmående 
kustsamhällen.

Or. es

Motivering

Den hållbara blå ekonomin innebär att ekonomisk, social och miljömässig verksamhet är en 
integrerad del av det marina ekosystemet och därför är det nödvändigt att upprätthålla en 
balans för att förbättra de lokala kustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande med 
skydd av marina ekosystem. En hållbar blå ekonomi skapar bara ekonomiskt värde för den 
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marina miljön om den kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar marina resurser 
och ekosystem.

Ändringsförslag 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Tillåta goda levnadsvillkor för 
arbetstagare inom fiskerisektorn och 
främja välmående kustsamhällen.

Or. es

Ändringsförslag 393
João Ferreira, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Göra det möjligt för en hållbar blå 
ekonomi att växa, och främja välmående 
havs- och inlandskustsamhällen.
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Or. en

Motivering

Det är enligt min mening nödvändigt att stödja alla samhällen längs kusterna, havskuster 
såväl som inlandskuster.

Ändringsförslag 395
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Göra det möjligt för en hållbar blå 
ekonomi att växa, och främja välmående 
kust- och ösamhällen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom ramen för EHFF ska bidra till 
att unionens miljömål och mål vad gäller 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar uppnås. Detta bidrag 
ska spåras i enlighet med den metod som 
anges i bilaga IV.

Stöd inom ramen för EHFF ska bidra till 
att uppfylla behoven hos både 
producenter och konsumenter. Stöd inom 
ramen för EHFF ska bidra till att unionens 
miljömål och mål vad gäller begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar 
uppnås. Detta bidrag ska spåras i enlighet 
med den metod som anges i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Ett av målen för den gemensamma fiskeripolitiken är att ta hänsyn till både konsumenters och 
producenters intressen, och det är viktigt att erkänna värdet i välfärdsprojekt i vilka 
konsumenternas intressen är starkt förankrade.
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Ändringsförslag 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom ramen för EHFF ska bidra till 
att unionens miljömål och mål vad gäller 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar uppnås. Detta bidrag 
ska spåras i enlighet med den metod som 
anges i bilaga IV.

Stöd inom ramen för EHFVF ska bidra till 
att unionens miljömål och mål vad gäller 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt 
livsmedelssäkerhet uppnås. Detta bidrag 
ska spåras i enlighet med den metod som 
anges i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Förutom att erbjuda värdefulla miljötjänster bör EHFVF också spela en huvudroll i att 
garantera EU:s livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom ramen för EHFF ska bidra till 
att unionens miljömål och mål vad gäller 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar uppnås. Detta bidrag 
ska spåras i enlighet med den metod som 
anges i bilaga IV.

Stöd inom ramen för EHFF ska främst
bidra till att unionens miljömål och mål 
vad gäller begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar uppnås. Detta bidrag 
ska spåras i enlighet med den metod som 
anges i bilaga IV.

Or. fr

Ändringsförslag 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom ramen för EHFF ska bidra till 
att unionens miljömål och mål vad gäller 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar uppnås. Detta bidrag 
ska spåras i enlighet med den metod som 
anges i bilaga IV.

Stöd inom ramen för EHFF ska också bidra 
till att unionens miljömål och mål vad 
gäller bekämpning av, begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar uppnås. 
Detta bidrag ska spåras i enlighet med den 
metod som anges i bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa mål ska eftersträvas utan att 
fiskekapaciteten ökar.

Or. en

Ändringsförslag 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Yttersta randområdena

Alla bestämmelser i denna förordning 
måste ta hänsyn till de särskilda 
begränsningar som avses i artikel 349 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFF för perioden 
2021–2027 ska vara 6 867 000 000 EUR i 
2018 års fasta priser (dvs. 7 739 000 000
EUR i löpande priser).

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med Europaparlamentets budgetutskotts yttrande om EHFF.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFF för perioden 
2021–2027 ska vara 6 867 000 000 EUR i 
2018 års fasta priser (dvs. 7 739 000 000
EUR i löpande priser).

Or. en

Ändringsförslag 404
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 406
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFF för perioden 
2014–2020 ska bibehållas under perioden
2021–2027 (6 400 000 000 EUR i löpande 
priser).

Or. fr
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Motivering

EHFF är ett mycket viktigt verktyg för att nå den gemensamma fiskeripolitikens mål. 
Minskningen av dess finansieringsram kan göra det svårt att genomföra befintliga projekt på 
ett framgångsrikt sätt och att ta sig an nya utmaningar, t.ex. den blå ekonomin. EHFF bör ges 
tillräckliga medel för kunna uppfylla de politiska åtagandena inom fiskesektorn och bör inte 
tilldelas minskade anslag för perioden 2021–2027.

Ändringsförslag 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFVF för perioden 
2021–2027 ska vara 6 400 000 000 EUR i 
löpande priser.

Or. en

Motivering

Förutom ett hållbart fiske kräver vattenbrukssektorns intressen också att fiskerifondens 
nuvarande budget på 6,4 miljarder euro för sju år bevaras i framtiden.

Ändringsförslag 408
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFF för perioden 
2021–2027 ska vara 6 400 000 000 EUR i 
löpande priser.

Or. es

Ändringsförslag 409
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João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFF för perioden 
2021–2027 ska vara (...)* EUR i löpande 
priser.

Or. pt

Motivering

* De föreslagna beloppen är uppenbart otillräckliga. De totala anslagen från EHFF måste 
höjas kraftigt i alla de fall där de understiger de belopp som anges i den fleråriga 
budgetramen 2014–2020.

Ändringsförslag 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den del av finansieringsramen som 
anslås till EHFF under avdelning II ska 
genomföras inom ramen för delad 
förvaltning i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och artikel 63 i förordning 
(EU) [förordningen om finansiella regler 
för unionens allmänna budget].

2. Den del av finansieringsramen som 
anslås till EHFVF under avdelning II ska 
genomföras inom ramen för delad 
förvaltning i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och artikel 63 i förordning 
(EU) [förordningen om finansiella regler 
för unionens allmänna budget].

Or. en

Ändringsförslag 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den del av finansieringsramen som 
anslås till EHFF under avdelning III ska 
genomföras antingen direkt av 
kommissionen i enlighet med artikel 62.1 a 
i förordning (EU) [förordningen om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget] eller inom ramen för indirekt 
förvaltning i enlighet med artikel 62.1 c i 
den förordningen.

3. Den del av finansieringsramen som 
anslås till EHFVF under avdelning III ska 
genomföras antingen direkt av 
kommissionen i enlighet med artikel 62.1 a 
i förordning (EU) [förordningen om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget] eller inom ramen för indirekt 
förvaltning i enlighet med artikel 62.1 c i 
den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 6 965 100 000 EUR i 
löpande priser i enlighet med den årliga 
fördelning som anges i bilaga V.

Or. en

Motivering

Förhållandet mellan gemensam förvaltning och direkt/indirekt förvaltning inom ramen för 
den nuvarande EHFF bör bibehållas.

Ändringsförslag 413
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 6 031 674 028 EUR i 
fasta priser (dvs. 6 797 811 771 EUR i
löpande priser) i enlighet med den årliga 
fördelning som anges i bilaga V.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 86,5 % av EHFF:s 
totala budget motsvarande 5 940 000 000 
EUR i 2018 års fasta priser (dvs. 6 694 
000 000 EUR i löpande priser) i enlighet 
med den årliga fördelning som anges i 
bilaga V.

Or. en

Ändringsförslag 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 5 939 794 374 EUR i 
2018 års fasta priser (dvs. 6 694 261 648
EUR i löpande priser) i enlighet med den 
årliga fördelning som anges i bilaga V.
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Or. en

Ändringsförslag 416
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 90 % av EHFF:s 
totala budget (5 740 000 000 EUR) i 
löpande priser i enlighet med den årliga 
fördelning som anges i bilaga V.

Or. fr

Motivering

EHFF är ett mycket viktigt verktyg för att nå den gemensamma fiskeripolitikens mål. 
Minskningen av dess finansieringsram kan göra det svårt att genomföra befintliga projekt på 
ett framgångsrikt sätt och att ta sig an nya utmaningar, t.ex. den blå ekonomin. EHFF bör ges 
tillräckliga medel för kunna uppfylla de politiska åtagandena inom fiskesektorn och bör inte 
tilldelas minskade anslag för perioden 2021–2027.

Ändringsförslag 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 5 740 000 000 EUR i 
löpande priser i enlighet med den årliga 
fördelning som anges i bilaga V.

Or. en
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Motivering

Budgeten för den tidigare fonden, liksom samma andel som fördelas genom delad förvaltning 
och direkt förvaltning, bör bibehållas. Budgeten för den tidigare fonden, liksom samma andel 
som fördelas genom delad förvaltning och direkt förvaltning, bör bibehållas.

Ändringsförslag 418
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

* Beloppen är uppenbart otillräckliga och måste höjas kraftigt. De får under inga 
omständigheter understiga de belopp som anges i den fleråriga budgetramen 2014–2020.

Ändringsförslag 419
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En särskild underbudget ska 
fastställas för vattenbruk i havs- och 
sötvatten.

Or. en
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Motivering

Hållbart vattenbruk i havs- och sötvatten är en särskild och viktig sektor som tydligt måste 
särskiljas från fiskerisektorn. En särskild underbudget och ett riktigt kapitel måste fastställas 
inom ramen för EHFVF och förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) 123 340 000 EUR för Azorerna och 
Madeira,

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med Europaparlamentets budgetutskotts yttrande om EHFF.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) 114 000 000 EUR i 2018 års fasta 
priser (dvs. 128 566 000 EUR i löpande 
priser) för Azorerna och Madeira,

Or. en

Ändringsförslag 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) 113 076 262 EUR i fasta priser 
2018 (dvs. 127 439 106 EUR i löpande 
priser) för Azorerna och Madeira,

Or. fr

Ändringsförslag 423
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) (...)* EUR för Azorerna och 
Madeira,

Or. pt

Motivering

* Beloppen är uppenbart otillräckliga och måste höjas kraftigt. De får under inga 
omständigheter understiga de belopp som anges i den fleråriga budgetramen 2014–2020.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 82 000 000 EUR för Kanarieöarna, (b) 104 110 000 EUR för 
Kanarieöarna,

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med Europaparlamentets budgetutskotts yttrande om EHFF. När det 
gäller den extra ökningen av budgeten för Kanarieöarna är syftet att beakta 
programplaneringen inom ramen för den nuvarande EHFF och de verkliga behov som finns i
dag.
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Ändringsförslag 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 82 000 000 EUR för Kanarieöarna, (b) 91 700 000 EUR i 2018 års fasta 
priser (dvs. 103 357 000 EUR i löpande 
priser) för Kanarieöarna,

Or. en

Ändringsförslag 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 82 000 000 EUR för Kanarieöarna, (b) 90 708 367 EUR i fasta priser 2018 
(dvs. 102 223 062 EUR i löpande priser)
för Kanarieöarna,

Or. fr

Ändringsförslag 427
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 82 000 000 EUR för Kanarieöarna, (b) (...)* EUR för Kanarieöarna,

Or. pt
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Motivering

* Beloppen är uppenbart otillräckliga och måste höjas kraftigt. De får under inga 
omständigheter understiga de belopp som anges i den fleråriga budgetramen 2014–2020.

Ändringsförslag 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) 172 900 000 EUR för Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och 
Saint-Martin.

Or. en

Motivering

Möjliggör bibehållande jämfört med den föregående programplaneringen av samma summor 
för anslagskostnaderna.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) 158 407 000 EUR för Guadeloupe, 
Franska Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion och Saint-Martin.

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med Europaparlamentets budgetutskotts yttrande om EHFF.

Ändringsförslag 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) 149 509 709 EUR i fasta priser 
2018 (dvs. 168 500 296 EUR i löpande 
priser) för Guadeloupe, Franska Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-
Martin.

Or. fr

Motivering

För dessa yttersta randområden bör en mer fördelaktig fördelningsnyckel tillämpas, i syfte att
bekämpa riskerna med IUU-fiske.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) 146 500 000 EUR i 2018 års fasta 
priser (dvs. 165 119 000 EUR i löpande 
priser) för Guadeloupe, Franska Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-
Martin.

Or. en

Ändringsförslag 432
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Franska Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion och Saint-Martin.

Or. pt

Motivering

* Beloppen är uppenbart otillräckliga och måste höjas kraftigt. De får under inga 
omständigheter understiga de belopp som anges i den fleråriga budgetramen 2014–2020.

Ändringsförslag 433
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den kompensation som avses i 
artikel 21 får inte överstiga 50 % av något 
av de anslag som anges i punkt 2 a, b och 
c.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 434
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den kompensation som avses i 
artikel 21 får inte överstiga 50 % av något 
av de anslag som anges i punkt 2 a, b och 
c.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den kompensation som avses i 
artikel 21 får inte överstiga 50 % av något 
av de anslag som anges i punkt 2 a, b och 
c.

3. Den kompensation som avses i 
artikel 21 får inte på årlig basis överstiga
(a) 6 450 000 EUR för Azorerna och 
Madeira, (b) 8 700 000 EUR för 
Kanarieöarna, (c)12 350 000 EUR för de 
yttersta franska randområden som anges i 
artikel 349 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Minst 30 % av det ekonomiska 
stödet från unionen per medlemsstat ska 
anslås till de stödområden som avses i 
artiklarna 19 och 20. Medlemsstater som 
saknar tillträde till unionens vatten får 
tillämpa en lägre procentsats vad gäller 
omfattningen av deras kontroll- och 
datainsamlingsuppgifter.

Or. en

Motivering

Offentliga medel bör anslås för att hjälpa aktörer och medlemsstater att tillhandahålla bättre 
data för beståndsförvaltningen och efterleva bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken. Fiskerikontrollen och insamlingen av data är ytterst viktig för genomförandet 
av den gemensamma fiskeripolitiken. Vissa av de skyldigheter som föreskrivs i 
kontrollförordningen och i översynen av den kommer att kräva ett särskilt ökat stöd för en 
effektiv verkställighet av medlemsstater och fiskare.

Ändringsförslag 437
Norica Nicolai
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Minst 20 % av det ekonomiska 
stödet från unionen per medlemsstat ska 
anslås till de stödområden som avses i 
artiklarna 22 och 27.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att EHFF bidrar till de miljömässiga utmaningar som haven står inför 
krävs det för varje medlemsstat en öronmärkning av 25 % av budgeten för åtgärder som rör 
skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden och de marina ekosystemen.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Minst 30 % av det ekonomiska 
stödet från unionen per medlemsstat ska 
anslås till de stödområden som avses i 
artiklarna 22 och 27.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att EHFF bidrar till de miljömässiga utmaningar som haven står inför 
krävs det för varje medlemsstat en öronmärkning av 30 % av budgeten för åtgärder som rör 
skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden och de marina ekosystemen.

Ändringsförslag 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ekonomiska stöd från unionen 
som anslagits per medlemsstat till de 
stödområden om avses i artiklarna 17.2 
och 18 får inte överstiga den högre av 
dessa två tröskelvärden:

5. Det ekonomiska stöd från unionen 
som anslagits per medlemsstat till de 
stödområden om avses i artikel 18 får inte 
överstiga den högre av dessa två 
tröskelvärden:

Or. en
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Motivering

System med direkta subventioner såsom stöd till definitivt upphörande med fiskeverksamheten 
har tidigare använts utan beaktande av målen för minskad kapacitet eller fiskeresursernas 
hållbarhet och har förvärrat obalanserna mellan tillgängliga fiskeresurser och EU-flottans 
fiskekapacitet. Offentliga finansiella medel bör användas för att skapa mervärde för 
samhället som helhet, snarare än för att finansiera fartygs utträde ur sektorn eller 
verksamheter som syftar till att på konstgjord väg hålla kvar aktörer inom sektorn, vilket 
endast tillför fisket och havsmiljön ett litet mervärde.

Ändringsförslag 442
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ekonomiska stöd från unionen 
som anslagits per medlemsstat till de 
stödområden om avses i artiklarna 17.2 
och 18 får inte överstiga den högre av 
dessa två tröskelvärden:

5. Det ekonomiska stöd från unionen 
som anslagits per medlemsstat till de 
stödområden om avses i artikel 17.2 får 
inte överstiga den högre av dessa två 
tröskelvärden:

Or. pt

Ändringsförslag 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ekonomiska stöd från unionen 
som anslagits per medlemsstat till de 
stödområden om avses i artiklarna 17.2 och 
18 får inte överstiga den högre av dessa två 
tröskelvärden:

5. Det ekonomiska stöd från unionen 
inom ramen för EHFVF som anslagits per 
medlemsstat till de stödområden om avses i 
artiklarna 17.2 och 18 får inte överstiga 
den högre av dessa två tröskelvärden:

Or. en

Ändringsförslag 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 6 000 000 EUR or (a) 5 000 000 EUR or

Or. en

Ändringsförslag 445
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 10 % av det ekonomiska stödet från 
unionen per medlemsstat.

(b) minst 20 % av det ekonomiska 
stödet från unionen per medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det nuvarande alarmerande tillståndet för fiskbestånden i Östersjön orsakas bland annat av 
antagandet av alltför höga totalt tillåtna fångstmängder och ett fortsatt industrifiske. Stödet 
för de industrifiskepolitiska åtgärderna har bidragit till en minskning av bestånden i 
kustområdet. En ökning av tröskelvärdet till 20 % skulle möjliggöra direktstöd för 
Östersjöfisket, i synnerhet småskaligt kustfiske, som för närvarande befinner sig i en mycket 
svår situation. Om man inte ökar stödtrösklarna för denna åtgärd kommer inte 
Östersjöländerna att på ett effektivt sätt kunna lösa detta problem.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 10 % av det ekonomiska stödet från 
unionen per medlemsstat.

(b) 8 % av det ekonomiska stödet från 
unionen per medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 447
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I enlighet med artiklarna 30–32 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får EHFF 
stödja tekniskt stöd för ändamålsenlig 
förvaltning och användning av denna fond 
på en enskild medlemsstats initiativ.

6. I enlighet med artiklarna 30–32 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får EHFF 
stödja tekniskt stöd för ändamålsenlig 
förvaltning och användning av denna fond 
på en enskild medlemsstats initiativ. Ett 
tak på 20 % ska gälla för administrativa 
kostnader som bärs av statliga och 
halvstatliga organ för att förhindra 
överutnyttjande av finansieringen.

Or. en

Ändringsförslag 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I enlighet med artiklarna 30–32 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får EHFF
stödja tekniskt stöd för ändamålsenlig 
förvaltning och användning av denna fond 
på en enskild medlemsstats initiativ.

6. I enlighet med artiklarna 30–32 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] får EHFVF
stödja tekniskt stöd för ändamålsenlig 
förvaltning och användning av denna fond 
på en enskild medlemsstats initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 449
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning enligt vad som 
fastställs i avdelning III ska vara 10 % av 
EHFF:s totala budget (640 000 000 EUR)
i löpande priser.

Or. fr

Motivering

EHFF är ett mycket viktigt verktyg för att nå den gemensamma fiskeripolitikens mål. 
Minskningen av dess finansieringsram kan göra det svårt att genomföra befintliga projekt på 
ett framgångsrikt sätt och att ta sig an nya utmaningar, t.ex. den blå ekonomin. EHFF bör ges 
tillräckliga medel för kunna uppfylla de politiska åtagandena inom fiskesektorn och bör inte 
tilldelas minskade anslag för perioden 2021–2027.

Ändringsförslag 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning enligt vad som 
fastställs i avdelning III ska vara 640 000 
000 EUR i löpande priser.

Or. en

Motivering

Budgeten för den tidigare fonden, liksom samma andel som fördelas genom delad förvaltning 
och direkt förvaltning, bör bibehållas.

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning enligt vad som 
fastställs i avdelning III ska vara 773 900 
000 EUR i löpande priser.

Or. en

Motivering

Förhållandet mellan gemensam förvaltning och direkt/indirekt förvaltning inom ramen för 
den nuvarande EHFF bör bibehållas.

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning enligt vad som 
fastställs i avdelning III ska vara 20 % av 
EHFF:s totala budget i löpande priser.

Or. en

Ändringsförslag 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning enligt vad som 
fastställs i avdelning III ska vara 13,5 % av 
EHFF:s totala budget motsvarande 927 
000 000 EUR i 2018 års fasta priser (dvs. 
1 045 000 000 EUR i löpande priser).

Or. en

Ändringsförslag 455
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning enligt vad som 
fastställs i avdelning III ska vara 835 269 
572 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 941 364 
753 EUR i löpande priser).

Or. fr

Ändringsförslag 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för tekniskt och administrativt 
stöd för genomförandet av EHFF, såsom 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive centrala 
informationstekniska system.

Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för tekniskt och administrativt 
stöd för genomförandet av EHFVF, såsom 
förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive centrala 
informationstekniska system.

Or. en

Ändringsförslag 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mer specifikt får EHFF, på 
kommissionens initiativ och upp till ett tak 
på 1,7 % av den finansieringsram som 
avses i artikel 5.1, stödja följande åtgärder:

Mer specifikt får EHFVF, på 
kommissionens initiativ och upp till ett tak 
på 1,7 % av den finansieringsram som 
avses i artikel 5.1, stödja följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EHFF ska stödja kostnader för 
informations- och 
kommunikationsverksamhet knuten till 
genomförandet av denna förordning.

3. EHFVF ska stödja kostnader för 
informations- och 
kommunikationsverksamhet knuten till 
genomförandet av denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 459
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska varje 
medlemsstat utarbeta ett enda program för 
att genomföra prioriteringarna enligt artikel 
4.

1. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska varje 
medlemsstat utarbeta ett enda nationellt
program eller regionala operativa 
program för att genomföra prioriteringarna 
enligt artikel 4.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska varje 
medlemsstat utarbeta ett enda program för 
att genomföra prioriteringarna enligt artikel 
4.

1. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska varje 
medlemsstat utarbeta ett enda nationellt
program, eller regionala operativa 
program, för att genomföra 
prioriteringarna enligt artikel 4.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ca) I förekommande fall, 
handlingsplaner för havsområden som är
avsedda för subnationella eller regionala 
myndigheter med behörighet i frågor 
gällande fiske, skaldjursfiske och 
havsfrågor.

Or. es

Motivering

Sammanfattningen av strategier och åtgärder på havsområden skulle, när det gäller områden 
som delas mellan medlemsstaterna, kunna kräva en planerings- och konsensusinsats med 
andra regioner och länder för en harmoniserad utformning av mål, åtgärder och ekonomiska 
resurser. Ett exempel är fallet med Andalusien, vars kustområden omfattar 
Medelhavsområdet, södra Atlanten och ett område med egna egenskaper – Gibraltarsundet –
där var och en skiljer sig från de andra genom olika situationer.

Ändringsförslag 462
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I förekommande fall, 
handlingsplanen eller det regionala
operativa programmet för regionala eller 
subnationella myndigheter med ansvar 
för fiske och havsfrågor

Or. es

Ändringsförslag 463
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I förekommande fall, 
handlingsplanen eller ett regionalt 
operativt program för de behöriga 
regionala myndigheterna på området 
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fiskeri- och havspolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 464
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En analys av de sociala och 
ekonomiska skillnaderna mellan 
flottsegmenten, med särskild 
uppmärksamhet ägnad åt småskaliga 
flottors omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 465
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Berörda medlemsstater ska som en 
del av sitt program utarbeta en 
handlingsplan för vart och ett av sina 
yttersta randområden, vilka avses i artikel 
6.2, vilken ska innehålla följande:

4. Berörda medlemsstater ska som en 
del av sitt program tillsammans med 
berörda myndigheter utarbeta en 
handlingsplan för var och en av sina 
regioner, inbegripet sina yttersta 
randområden, vilka avses i artikel 6.2, 
vilken ska innehålla följande:

Or. fr

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

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Berörda medlemsstater ska som en 
del av sitt program utarbeta en 
handlingsplan för vart och ett av sina 
yttersta randområden, vilka avses i artikel 
6.2, vilken ska innehålla följande:

4. Berörda medlemsstater ska som en 
del av sitt program utarbeta en särskild
handlingsplan för vart och ett av sina 
yttersta randområden, vilka avses i artikel 
6.2, vilken ska innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En strategi för hållbart nyttjande av 
fisket, utveckling av hållbara sektorer inom 
den blå ekonomin inklusive de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma 
hållbarhet för kustsamhällen, och en 
strategi för EHFF:s bidrag till att 
åstadkomma god miljöstatus, däribland 
genom de prioriterade åtgärdsplanerna 
inom ramen för Natura 2000.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste utarbeta prioriterade handlingsramar – finansplaner för 
åstadkommande av deras Natura 2000-områden – så EHFF måste kopplas till hur 
medlemsstaterna avser att stödja sina marina Natura 2000-områden. Programåtgärderna 
som medlemsstaterna ska utarbeta för genomförandet av EHFF bör inte betrakta 
socioekonomiska prestationer separat från bevarandet och återställande av de marina 
ekosystemen.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En strategi som beskriver EHFF:s 
bidrag för att uppnå en bra miljöstatus, ett
hållbart nyttjande av fisket, Natura 2000-
nätverket och hållbarheten inom sektorer 
inom den blå ekonomin, inklusive de 
åtgärder som krävs för att uppnå hållbara
kustsamhällen.

Or. es

Motivering

Den hållbara blå ekonomin innebär att ekonomisk, social och miljömässig verksamhet är en 
integrerad del av det marina ekosystemet och därför är det nödvändigt att upprätthålla en 
balans för att förbättra de lokala kustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande med 
skydd av marina ekosystem. En hållbar blå ekonomi skapar bara ekonomiskt värde för den 
marina miljön om den kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar marina resurser 
och ekosystem.

Ändringsförslag 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

fisket och bevarandet av sektorn för lokalt 
småskaligt fiske.

Or. es

Ändringsförslag 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i Det strukturella till stödet fiskeri-
och vattenbrukssektorn inom ramen för 
avdelning II.

i Det strukturella stödet till
fiskerisektorn inom ramen för avdelning 
II.

Or. es

Ändringsförslag 472
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia Detaljerade regler rörande 
kompensation – arealbaserad – för stöd 
(miljöanpassning av havs- och sötvatten) 
till miljö- och klimatmässiga 
skyddsinsatser av vattenbrukare.

Or. en

Motivering

Jag skulle vilja påpeka att vattenbrukare i både havs- och sötvatten tillhandahåller betydande 
miljömässiga tjänster och ekosystemtjänster för vilka de behöver kompenseras med lämpligt 
stöd. Precis som när det gäller jordbrukare tycker jag att det skulle vara motiverat att ha en 
arealbaserad miljöutbetalning för vattenbrukare: införande av miljöutbetalningar för havs-
och sötvatten.
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Ändringsförslag 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii Kompensationen för extra 
kostnader som avses i artikel 21.

ii Kompensationen för de extra 
kostnader som avses i artikel 21, inklusive 
de belopp för extra kostnader som har 
beräknats av den berörda medlemsstaten 
och de stödbelopp som har uppskattats 
som kompensation.

Or. en

Ändringsförslag 474
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii. Kompensationen för extra 
kostnader som avses i artikel 21.

ii. För de yttersta randområdena,
kompensationen för extra kostnader som 
avses i artikel 21.

Or. fr

Ändringsförslag 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii Andra investeringar i den hållbara 
blå ekonomin som är nödvändiga för en 
hållbar utveckling i kustområdena.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii Andra investeringar i den hållbara 
blå ekonomin som är nödvändiga för en 
hållbar utveckling i kustområdena.

iii Andra investeringar i den hållbara 
blå ekonomin som är nödvändiga för en 
hållbar utveckling i kustområdena inom 
ekologiska gränser.

Or. en

Ändringsförslag 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 478
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utveckla ett gemensamt samförstånd inom ramen för 
havsområdesstrategin, för att bättre kunna identifiera starka och svaga punkter hos botten 
upp-synsättet. Därför syftar ändringsförslaget till att stödja kommissionens arbete med hjälp 
av yttranden från de rådgivande nämnderna.

Ändringsförslag 479
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utveckla ett gemensamt samförstånd inom ramen för 
havsområdesstrategin, för att bättre kunna identifiera starka och svaga punkter hos botten 
upp-synsättet. Därför syftar ändringsförslaget till att stödja kommissionens arbete med hjälp 
av yttranden från de rådgivande nämnderna.

Ändringsförslag 480
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utveckla ett gemensamt samförstånd inom ramen för 
havsområdesstrategin, för att bättre kunna identifiera starka och svaga punkter hos botten 
upp-synsättet. Därför syftar ändringsförslaget till att stödja kommissionens arbete med hjälp 
av yttranden från de rådgivande nämnderna.

Ändringsförslag 481
Gabriel Mato

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Behovet av att i tillämpliga fall 
införskaffa, modernisera eller förnya 
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flottan.

Or. en

Ändringsförslag 482
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I tillämpliga fall, behovet av att 
modernisera eller förnya flottorna.

Or. es

Ändringsförslag 483
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) genomförandet av 
landningsskyldigheten enligt artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013,

(d) genomförandet av den restriktiva 
landningsskyldigheten enligt artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013,

Or. nl

Ändringsförslag 484
Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) kontroll av invasiva arter som 
allvarligt skadar produktiviteten i 
fiskerisektorn,
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Or. nl

Motivering

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om en hållbar och konkurrenskraftig 
europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar

Ändringsförslag 485
Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) stödet till spridning av innovativa 
selektiva fiskeredskap i hela EU, med 
särskilt beaktande av artikel 27 i 
förordning (EU) nr 1380/2013,

Or. nl

Ändringsförslag 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) programmets förväntade 
socioekonomiska och miljömässiga bidrag
till den hållbara blå ekonomin, i synnerhet 
inom fiskeri- och vattenbrukssektorn,

Or. es

Motivering

Kommissionen bör utvärdera de miljömässiga och socioekonomiska bidragen i de föreslagna 
åtgärderna, snarare än att utvärdera de nationella programmen på grundval av uppgifter.

Ändringsförslag 487
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning



PE629.603v01-00 102/179 AM\1167348SV.docx

SV

Artikel 9 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) programmets förväntade 
socioekonomiska bidrag till den hållbara 
blå ekonomin och i synnerhet inom fiskeri-
och vattenbrukssektorn,

Or. es

Ändringsförslag 488
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) programmets förväntade 
socioekonomiska bidrag till den hållbara 
blå ekonomin, i synnerhet inom fiskeri-
och vattenbrukssektorn,

Or. fr

Ändringsförslag 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, 
Gesine Meissner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) de senaste uppgifterna om 
socioekonomisk prestation inom 
fiskerisektorn,

Or. es

Ändringsförslag 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) programmets bidrag till bevarande 
och återställande av marina ekosystem, 
medan stöd som är kopplat till Natura 
2000-områden ska vara förenligt med de 
prioriterade åtgärdsplaner som fastställts i 
enlighet med artikel 8.4 i direktiv 
92/43/EEG,

(g) programmets bidrag till bevarande 
och återställande av marina ekosystem och 
sötvattensekosystem, medan stöd som är 
kopplat till Natura 2000-områden ska vara 
förenligt med de prioriterade åtgärdsplaner 
som fastställts i enlighet med artikel 8.4 i 
direktiv 92/43/EEG,

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att vattenbrukssektorn bygger på två pelare, havsvattenbruk och fiskodling 
i sötvatten.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) programmets bidrag till att minska 
marint skräp i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
xx/xx [direktiv om minskning av vissa 
plastprodukters inverkan på miljön]27,

(h) programmets bidrag till att samla in 
och minska marint skräp i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
xx/xx [direktiv om minskning av vissa 
plastprodukters inverkan på miljön]27,

_________________ _________________

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 494
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) programmets bidrag till 
bekämpning av IUU-fiske.

Or. fr

Ändringsförslag 495
João Ferreira
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I enlighet med artikel 18 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen anta genomförandeakter 
om godkännande av programmet. 
Kommissionen ska godkänna det 
föreslagna programmet under 
förutsättning att all nödvändig 
information har lämnats in.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 496
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. I enlighet med artikel 19 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
kommissionen anta genomförandeakter 
om godkännande av programmet.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För de fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och på vilka 
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artiklarna 107, 108 och 109 i det 
fördraget är tillämpliga, får 
kommissionen, i enlighet med artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i de yttersta randområden 
som avses i artikel 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
godkänna driftsstöd till sektorerna för 
produktion, bearbetning och saluföring av
fiskeri- och vattenbruksprodukter, för att 
mildra de särskilda begränsningar som 
dessa områden har till följd av sin 
isolering, ökaraktär och ytterst avlägsna 
belägenhet. Medlemsstaterna får bevilja 
ytterligare finansiering för 
genomförandet av de 
kompensationsplaner som avses i artikel 
21. I detta fall ska medlemsstaterna 
anmäla det statliga stödet till 
kommissionen, som får godkänna detta i 
enlighet med denna förordning som en 
del av de planerna. Statligt stöd som 
meddelas på detta sätt ska betraktas som
meddelat i den mening som avses i första 
meningen i artikel 108.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En ansökan om stöd från EHFF, 
som har lämnats in av en stödmottagare, 
ska avvisas under en fastställd tidsperiod 
som anges i punkt 4, om det har fastställts 
av den behöriga myndigheten att den 
berörda stödmottagaren

1. En ansökan om stöd från EHFVF, 
som har lämnats in av en stödmottagare, 
ska avvisas under en fastställd tidsperiod 
som anges i punkt 4, om det har fastställts 
av den behöriga myndigheten att den 
berörda stödmottagaren

Or. en
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Ändringsförslag 499
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En ansökan om stöd från EHFF, 
som har lämnats in av en stödmottagare, 
ska avvisas under en fastställd tidsperiod 
som anges i punkt 4, om det har fastställts 
av den behöriga myndigheten att den 
berörda stödmottagaren

1. En ansökan om stöd från EHFF, 
som har lämnats in av en sökande, ska 
avvisas under en fastställd tidsperiod som 
anges i punkt 4, om det har fastställts av 
den behöriga myndigheten att den berörda 
sökanden

Or. en

Motivering

Kontrollen av ansökan bör ske innan den berörda sökanden blir en stödmottagare.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________

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

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

nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 
1).

Or. es

Motivering

Några av de överträdelser som anges i artikel 90 i förordning nr 1224/2009 kan förekomma 
omedvetet vid normal och vanlig utveckling av dagliga fiskeverksamheter. Därför måste 
överträdelsens persistens beaktas. Gemenskapens kontrollorgan för fiske borde förvalta ett 
officiellt gemenskapsregister över operatörer som har begått allvarliga överträdelser för att 
effektivisera förvaltningen och förbättra samordningen mellan förvaltningarna som deltar i 
förvaltningen av EHFF.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) har begått en allvarlig överträdelse 
enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 
1005/200828 eller enligt artikel 90 i 
förordning (EG) nr 1224/2009 upprepade 
gånger,

_________________ _________________

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

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

Or. es
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Motivering

Artikel 90 i förordning nr 1224/2009 föreslår en uttömmande förteckning över allvarliga 
överträdelser som beroende på graden av bristande efterlevnad (belopp, erhållen vinst ...) 
kan variera väsentligt. Dessa överträdelser kan förekomma även omedvetet vid normal och 
vanlig utveckling av dagliga fiskeverksamheter. Av denna anledning föreslås att man 
introducerar termen ”upprepad” för att undvika överdrivna eller överflödiga straff (Non bis 
in idem) för dessa ofta ofrivilliga handlingar.

Ändringsförslag 502
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) har begått en allvarlig överträdelse 
enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 
1005/200828 eller enligt artikel 90 i rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009,

_________________ _________________

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

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

Or. it

Motivering

I artikel 12 punkt 1 införs ett osäkerhetselement genom identifieringen av stödmottagarens 
berättigande att ta emot EHFF-stöd. Det går därmed inte att a priori fastställa vilka av de 
påföljande rättsakterna med sanktionsföreskrifter som ska användas för att avgöra villkoren.

Ändringsförslag 503
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Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) har begått en allvarlig överträdelse 
enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 
1005/200828 eller enligt artikel 90 i rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009,

_________________ _________________

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

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

Or. it

Motivering

I artikel 12 punkt 1 införs ett osäkerhetselement genom identifieringen av stödmottagarens 
berättigande att ta emot EHFF-stöd. Det går därmed inte att a priori fastställa vilka av de 
påföljande rättsakterna med sanktionsföreskrifter som ska användas för att avgöra villkoren.

Ändringsförslag 504
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) har begått en allvarlig överträdelse 
enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 
1005/200828 eller enligt artikel 90 i rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt 
annan lagstiftning som antagits av 
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Europaparlamentet och rådet, Europaparlamentet och rådet upprepade 
gånger inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken,

_________________ _________________

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

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

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________

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

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



PE629.603v01-00 112/179 AM\1167348SV.docx

SV

1). 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________

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

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

Or. en

Ändringsförslag 507
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) har begått något av de miljöbrott 
som anges artiklarna 3 och 4 i 

(c) har begått något av de miljöbrott 
som anges artiklarna 3 och 4 i 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG29, när en ansökan om stöd 
lämnas in enligt artikel 23.

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG29.

_________________ _________________

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG av den 19 november 2008 om 
skydd för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 
28).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG av den 19 november 2008 om 
skydd för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 
28).

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) har begått något av de miljöbrott 
som anges artiklarna 3 och 4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG29, när ansökan om stöd avser 
stöd enligt artikel 23.

(c) har begått något av de miljöbrott 
som anges artiklarna 3 och 4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG29.

_________________ _________________

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG av den 19 november 2008 om 
skydd för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 
28).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/99/EG av den 19 november 2008 om 
skydd för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 
28).

Or. es

Ändringsförslag 509
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödmottagaren ska, efter det att 
stödansökan lämnats in, fortsätta att 

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

uppfylla ansökningsvillkoren i punkt 1 
under insatsens hela genomförandeperiod.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Stödmottagaren ska, efter det att 
stödansökan lämnats in, fortsätta att 
uppfylla ansökningsvillkoren i punkt 1 
under insatsens hela genomförandeperiod.

Or. en

Ändringsförslag 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Ingen aktör eller förmånstagare bör någonsin begå allvarliga överträdelser, delta i olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske eller begå andra miljöbrott.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 513
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Stödmottagaren ska, efter det att 
stödansökan lämnats in, uppfylla de 
ansökningsvillkor som fastslås för 
ändamålet i punkt 4 under insatsens hela 
genomförandeperiod och för en period av 
fem år efter att den sista kontrollen av den 
stödmottagaren har gjorts.

Or. it



PE629.603v01-00 116/179 AM\1167348SV.docx

SV

Motivering

I punkt 2 samordnas ändringsförslaget med de följande punkterna 3 och 4 för att bättre 
klargöra villkoren och omfattningen av delegeringen till kommissionen att identifiera 
kriterierna för berättigande till EHFF-stöd.

Ändringsförslag 514
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Stödmottagaren ska, efter det att 
stödansökan lämnats in, uppfylla de 
ansökningsvillkor som fastslås för 
ändamålet i punkt 4 under insatsens hela 
genomförandeperiod och för en period av 
fem år efter att den sista kontrollen av den 
stödmottagaren har gjorts.

Or. it

Motivering

I punkt 2 samordnas ändringsförslaget med de följande punkterna 3 och 4 för att bättre 
klargöra villkoren och omfattningen av delegeringen till kommissionen att identifiera 
kriterierna för berättigande till EHFF-stöd.

Ändringsförslag 515
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 52 med avseende på

utgår

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

(b) fastställandet av relevanta start- och 
slutdatum för den tidsperiod som avses i 
punkterna 1 och 3.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 517
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) eventuella villkor för att 
tidsperioden för avvisandet ska reduceras,

Or. it
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Ändringsförslag 518
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) eventuella villkor för att 
tidsperioden för avvisandet ska reduceras,

Or. it

Ändringsförslag 519
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) definitionen av de villkor som 
måste uppfyllas efter inlämnandet av en 
ansökan enligt punkt 2 och av sätten för 
återkrävande av bidrag om villkoren inte 
uppfylls, vilka ska vara anpassade till den 
begångna överträdelsens 
allvarlighetsgrad.

Or. it

Ändringsförslag 520
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) definitionen av de villkor som 
måste uppfyllas efter inlämnandet av en 
ansökan enligt punkt 2 och av sätten för 
återkrävande av bidrag om villkoren inte 
uppfylls, vilka ska vara anpassade till den 
begångna överträdelsens 
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allvarlighetsgrad.

Or. it

Ändringsförslag 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att de 
stödmottagare som lämnar in en ansökan 
inom ramen för EHFF till den förvaltande 
myndigheten lämnar in en undertecknad 
förklaring om att de uppfyller de krav som 
anges i punkterna 1 och 3. 
Medlemsstaterna ska kontrollera att
förklaringen är sanningsenlig innan de 
godkänner insatsen, på grundval av 
tillgänglig information från de nationella 
överträdelseregister som avses i artikel 93 i 
förordning (EG) nr 1224/2009 eller andra 
tillgängliga uppgifter.

Medlemsstaterna ska kräva att de 
stödmottagare som lämnar in en ansökan 
inom ramen för EHFVF till den 
förvaltande myndigheten lämnar in en 
undertecknad förklaring om att de 
uppfyller de krav som anges i punkterna 1 
och 3. Medlemsstaterna ska kontrollera att 
förklaringen är sanningsenlig innan de 
godkänner insatsen, på grundval av 
tillgänglig information från de nationella 
överträdelseregister som avses i artikel 93 i 
förordning (EG) nr 1224/2009 eller andra 
tillgängliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får tillämpa den 
tidsperiod under vilken avvisandet ska 
gälla även för ansökningar som lämnats 
in av fiskare som fiskar i inlandsvatten 
och som har begått allvarliga 
överträdelser i den mening som avses i de 
nationella reglerna.

Or. en
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Ändringsförslag 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a

Stödberättigande insatser

Ett flertal olika insatser som fastställs av 
medlemsstaterna i deras program kan 
stödjas genom EHFF, förutsatt att de 
omfattas av en eller flera av de 
prioriteringar som fastställs i denna 
förordning och inte är en av de insatser 
som betraktas som icke stödberättigande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a

Stödberättigande insatser

Medlemsstaterna bör i sina program 
fastställa en rad olika insatser som kan 
stödjas av EHFF, och dessa insatser bör 
omfattas av en eller flera av 
prioriteringarna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 525
Werner Kuhn
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk.

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
bruttotonnage eller kW med undantag för 
ökningar som syftar till att förbättra 
säkerheten för besättningen, kvaliteten på 
produkterna eller genomförandet av 
landningskraven.

Or. de

Motivering

Begreppet ”fiskekapacitet” definieras inte i artikel 3. Bestämmelsen står i strid med målet att 
öka fiskeflottans konkurrenskraft. Att förbättra lokaliseringen av fisk kan även öka 
energieffektiviteten och på så sätt bidra till att uppnå de miljöpolitiska målen.

Ändringsförslag 526
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk.

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk, utom vid 
småskaligt fiske och endast om insatserna 
genomförts utan att äventyra den 
övergripande balansen mellan 
fiskekapaciteten och tillgängliga 
fiskemöjligheter.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led a



PE629.603v01-00 122/179 AM\1167348SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk.

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk. 
Fiskekapaciteten kommer inte att beaktas 
eftersom kapacitetsökningarna 
uteslutande är avsedda att förbättra 
boende och säkerhet ombord.

Or. es

Motivering

Byggandet eller förvärv av fiskefartyg är en generell förfrågan från sektorn och regionerna, 
med särskild hänvisning till möjligheten att generera nya fiskeenheter som har bättre boende 
och säkerhet för besättningarna.

Ändringsförslag 528
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk.

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet, såvida denna inte faller 
inom den gräns som tilldelats den berörda 
medlemsstaten, eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk.

Or. en

Motivering

När fiskefartyg moderniseras för att öka fiskekapaciteten är det av avgörande betydelse att 
fartygets ägare har ytterligare kapacitet inom ovanstående gräns. Denna kapacitet kommer 
vanligen från en minskning av ett annat fartygs kapacitet. En medlemsstat ska se till att dess 
flottas kapacitet inte vid något tillfälle överstiger de gränser för fiskekapaciteten som 
fastställs i bilaga II och att det därför inte finns någon rättslig grund för att från stöd utesluta 
dem som investerar i utvecklingen av deras ekonomiska verksamhet genom en modernisering 
av deras fiskefartyg.
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Ändringsförslag 529
Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk.

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk, såvida inte 
annat föreskrivs i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Insatser som ökar ett fiskefartygs 
fiskekapacitet eller stöder inköp av 
utrustning som ökar ett fiskefartygs 
förmåga att lokalisera fisk.

(a) Insatser som kan leda till en 
ökning av ett fiskefartygs fiskekapacitet 
eller stöder inköp av utrustning som ökar 
ett fiskefartygs förmåga att lokalisera fisk.

Or. en

Ändringsförslag 531
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 532
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Import av fiskefartyg, om inte annat 
föreskrivs i denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Import av fiskefartyg, om inte annat 
föreskrivs i denna förordning.

Or. es

Motivering

Byggande eller förvärv av fiskefartyg är en generell förfrågan från sektorn och regionerna, 
med särskild hänvisning till möjligheten att generera nya fiskeenheter som har bättre boende 
och säkerhet för besättningarna. De olika reformerna av den gemensamma fiskeripolitiken 
har lett till att den europeiska flotta har en hög medelålder. Denna situation skapar 
nödvändigtvis en försämring av arbetsförhållandena för arbetstagare till havs. Därför är det 
nödvändigt att förnya flottan utan att generera en ökning av fiskeansträngningen eller 
fartygets fiskekapacitet.

Ändringsförslag 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Byggande och förvärv av 
fiskefartyg eller import av fiskefartyg, 
förutom vid småskaligt fiske.

Or. es

Ändringsförslag 535
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Byggande och förvärv av 
fiskefartyg eller import av fiskefartyg, 
såvida inte detta byggande och detta 
förvärv och denna import faller inom 
gränsen för den fiskekapacitet som 
tilldelats den berörda medlemsstaten, om 
inte annat föreskrivs i denna förordning.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 22.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 ska en 
medlemsstat se till att dess flottas kapacitet inte vid något tillfälle överstiger de gränser för 
fiskekapaciteten som fastställs i bilaga II. Under förutsättning att den faller inom gränserna 
för en medlemsstats fiskekapacitet är därför introduktionen av ny teknik alltid miljövänlig, 
dvs. det är bättre att bygga ett nytt fartyg inom den tillgängliga fiskekapaciteten än att 
renovera gamla och koldioxidintensiva fartyg.

Ändringsförslag 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Byggande och förvärv av 
fiskefartyg eller import av fiskefartyg, om 

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

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Import av fiskefartyg, om inte annat 
föreskrivs i denna förordning.

Or. es

Motivering

Byggandet eller förvärv av fiskefartyg är en generell förfrågan från sektorn och regionerna, 
med särskild hänvisning till möjligheten att generera nya fiskeenheter som har bättre boende 
och säkerhet för besättningarna.

Ändringsförslag 538
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Byggande och förvärv av 
fiskefartyg eller import av fiskefartyg, om 

(b) Import av fiskefartyg, om inte annat 
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inte annat föreskrivs i denna förordning. föreskrivs i denna förordning.

Or. pt

Ändringsförslag 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tillfälligt eller definitivt 
upphörande med fiskeverksamhet, om inte 
annat föreskrivs i denna förordning.

utgår

Or. es

Motivering

På grund av rättssäkerheten är det, eftersom möjligheten att beviljas stöd för tillfälligt 
upphörande fastställs i andra artiklar i förordningen, inte underförstått att det bör övervägas 
på ett generiskt sätt.

Ändringsförslag 540
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tillfälligt eller definitivt 
upphörande med fiskeverksamhet, om inte 
annat föreskrivs i denna förordning.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tillfälligt eller definitivt 
upphörande med fiskeverksamhet, om inte 
annat föreskrivs i denna förordning.

(d) Definitivt upphörande med 
fiskeverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 542
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tillfälligt eller definitivt 
upphörande med fiskeverksamhet, om inte 
annat föreskrivs i denna förordning.

(d) Definitivt upphörande med 
fiskeverksamhet, om inte annat föreskrivs i 
denna förordning.

Or. pt

Ändringsförslag 543
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Undersökande fiske. utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse kommer att leda till en betydande minskning i genomförandet av 
innovationer, inklusive testning av ny fiskeutrustning, vilket är ofattbart mot bakgrund av 
behovet av att genomföra åtgärder inriktade på biologisk mångfald, och på en minskning av 
trycket från fisket på miljön, i synnerhet i Östersjöns avrinningsområde.

Ändringsförslag 544
João Ferreira
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Undersökande fiske. utgår

Or. pt

Ändringsförslag 545
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Undersökande fiske. (e) Undersökande fiske, om inte annat 
föreskrivs i denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 546
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Undersökande fiske. (e) Försöksfiske.

Or. fr

Motivering

För närvarande är försöksfiske inte stödberättigande inom ramen för EHFF. För att rätta 
detta översättningsfel bör ”undersökande fiske” ersättas med ”försöksfiske”.

Ändringsförslag 547
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Elfiske.

Or. fr

Ändringsförslag 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Överföring av äganderätten till ett 
företag.

(f) Överföring av äganderätten till ett 
företag, utom för överföring av ett företag 
till unga fiskare eller unga vattenbrukare 
under 40 års ålder.

Or. en

Motivering

En föryngring av fiskarna och vattenbrukarna är en mycket allvarlig utmaning inom 
fiskepolitiken och även inom vattenbrukssektorn. Alla lagliga och potentiella åtgärder ska 
hjälpa unga fiskare och vattenbrukare att etablera sig i sektorn.

Ändringsförslag 549
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Experimentella utsättningsinitiativ kan vara ett sätt att bevara fiskeresurserna.
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Ändringsförslag 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Direkt utsättning, utom om detta är 
uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd 
enligt en unionsrättsakt eller i fall av 
utsättning i undersökande syfte eller 
förknippade med processer för att 
förbättra de miljömässiga och produktiva 
förhållandena i den naturliga miljön.

Or. es

Motivering

Direkt utsättning är en grundläggande del av många åtgärder som är kopplade till 
regenerering av olönsamma zoner för aktiviteter som vattenbruk av stor social, miljömässig 
och ekonomisk betydelse.

Ändringsförslag 551
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Direkt utsättning, utom om detta är 
uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd 
enligt en unionsrättsakt eller i fall av 
utsättning i undersökande syfte eller 
förknippade med processer för att 
förbättra de miljömässiga och produktiva
förhållandena i den naturliga miljön.

Or. es

Ändringsförslag 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Direkt utsättning, utom om detta är 
uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd 
enligt en unionsrättsakt eller i fall av 
utsättning i undersökande syfte eller 
förknippade med processer för att 
förbättra de miljömässiga och produktiva 
förhållandena i den naturliga miljön.

Or. es

Motivering

Direkt utsättning är en grundläggande del av många åtgärder som är kopplade till 
regenerering av olönsamma zoner för aktiviteter som skaldjursfiske av stor social, 
miljömässig och ekonomisk betydelse.

Ändringsförslag 553
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar.

utgår

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar.

(h) Förutom i de fall där det äger rum 
i de yttre randområdena, och i dessa 
perifera och icke-urbana kustområden,
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byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar.

Or. es

Motivering

Byggandet av hamnar och landnings- eller försäljningsanläggningar är grundläggande i 
många perifera icke-urbana kustområden, eftersom deras avstånd från försäljningsställen kan 
göra att fiskeverksamheten inte är lönsam eller livskraftig. Se fallet med Galicien, som har 
128 hamnar för att betjäna hela kusten.

Ändringsförslag 555
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar.

(h) Förutom när de äger rum i de yttre 
randområdena, byggande av nya hamnar, 
nya landningsplatser eller nya 
auktionshallar.

Or. es

Ändringsförslag 556
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar.

(h) Utanför de yttersta randområdena,
byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser, utom nya auktionshallar.

Or. fr

Ändringsförslag 557
Alain Cadec
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar.

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser.

Or. fr

Motivering

Auktionshallar bör inga bland de investeringar som kan få stöd från EHFF.

Ändringsförslag 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar.

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser.

Or. es

Motivering

Byggandet av nya auktionshallar eller renovering av befintliga är grundläggande eftersom 
vissa fiskmarknader har blivit föråldrade på grund av deras placering i kollapsade 
stadsområden, på grund av bristen på tjänster för de nya kraven på spårbarhet, kontroll, 
landningsförpliktelser etc. Byggandet av nya marknader som ersätter gamla, i samband med 
en strategisk planering som undviker risker för överkapacitet, bör inte uteslutas från EHFF:s 
stöd.

Ändringsförslag 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Utan hinder av led h kan sådan 
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verksamhet stödjas i små obemannade 
hamnar i avlägsna områden, i synnerhet 
på avlägsna öar.

Or. en

Ändringsförslag 560
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i)
Marknadsinterventionsmekanisme

r som har till syfte att tillfälligt eller 
definitivt återta fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från marknaden i 
avsikt att minska tillgången för att 
förhindra prisfall eller driva upp priserna, 
i förlängning, lagringsoperationer i en 
logistikkedja som skulle medföra samma 
effekter, antingen avsiktligt eller 
oavsiktligt.

utgår

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i)
Marknadsinterventionsmekanisme

r som har till syfte att tillfälligt eller 
definitivt återta fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från marknaden i 
avsikt att minska tillgången för att 
förhindra prisfall eller driva upp priserna, 
i förlängning, lagringsoperationer i en 
logistikkedja som skulle medföra samma 

utgår
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effekter, antingen avsiktligt eller 
oavsiktligt.

Or. es

Ändringsförslag 562
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i)
Marknadsinterventionsmekanisme

r som har till syfte att tillfälligt eller 
definitivt återta fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från marknaden i 
avsikt att minska tillgången för att 
förhindra prisfall eller driva upp priserna, 
vilket även omfattar lagringsåtgärder som 
ett led i en logistikkedja, vilka skulle får 
samma effekter vare sig de är avsiktliga 
eller oavsiktliga.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i)
Marknadsinterventionsmekanisme

r som har till syfte att tillfälligt eller 
definitivt återta fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från marknaden i 
avsikt att minska tillgången för att 
förhindra prisfall eller driva upp priserna, 
vilket även omfattar lagringsåtgärder som 
ett led i en logistikkedja, vilka skulle får 
samma effekter vare sig de är avsiktliga 

utgår
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eller oavsiktliga.

Or. en

Motivering

Frågan om krishantering måste lösas även inom fisket och vattenbruket. Detta är skälet till 
att interventionsmekanismer och i synnerhet lagringsåtgärder och lagringsstöd behövs här.

Ändringsförslag 564
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Marknadsinterventionsmekanismer 
som har till syfte att tillfälligt eller 
definitivt återta fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från marknaden i 
avsikt att minska tillgången för att 
förhindra prisfall eller driva upp priserna,
vilket även omfattar lagringsåtgärder som 
ett led i en logistikkedja, vilka skulle får 
samma effekter vare sig de är avsiktliga 
eller oavsiktliga.

(i) Marknadsinterventionsmekanismer 
som har till syfte att tillfälligt eller 
definitivt återta fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från marknaden i 
avsikt att minska tillgången för att 
förhindra prisfall eller driva upp priserna.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Marknadsinterventionsmekanismer 
som har till syfte att tillfälligt eller 
definitivt återta fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från marknaden i 
avsikt att minska tillgången för att 
förhindra prisfall eller driva upp priserna,
vilket även omfattar lagringsåtgärder som 

(i) Marknadsinterventionsmekanismer 
som har till syfte att tillfälligt eller 
definitivt återta fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från marknaden i 
avsikt att minska tillgången för att 
förhindra prisfall eller driva upp priserna.
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ett led i en logistikkedja, vilka skulle får 
samma effekter vare sig de är avsiktliga 
eller oavsiktliga.

Or. en

Ändringsförslag 566
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 567
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Motivering

Fiskarna bör inte fråntas sin möjlighet att använda medel för att underlätta den tekniska 
anpassningen av sina fartyg så att de enklare kan uppfylla sin landningsskyldighet.

Ändringsförslag 568
Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 569
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Vi förstår inte förnuftet med att förbjuda stöd till investeringar som är nödvändiga för att 
uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel nya redskap, kontrollsystem, ändringar av 
utrustning osv.



PE629.603v01-00 140/179 AM\1167348SV.docx

SV

Ändringsförslag 570
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Vi förstår inte förnuftet med att förbjuda stöd till investeringar som är nödvändiga för att 
uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel nya redskap, kontrollsystem, ändringar av 
utrustning och liknande investeringar.

Ändringsförslag 571
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it
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Motivering

Vi förstår inte förnuftet med att förbjuda stöd till investeringar som är nödvändiga för att 
uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel nya redskap, kontrollsystem, ändringar av 
redskap osv.

Ändringsförslag 572
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(j) Investeringar ombord på fiskefartyg 
som är nödvändiga för att uppfylla kraven i 
unionsrätten eller nationell rätt, däribland 
de krav som följer av unionens 
skyldigheter inom ramen för regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer. Denna 
bestämmelse ska inte gälla för utgifter 
med koppling till landningsskyldigheten 
eller andra skyldigheter enligt 
unionsrätten eller nationellt rätt som 
medför betydande kostnader för 
aktörerna.

Or. fr

Ändringsförslag 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es
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Motivering

Investeringar ombord på fartyg bidrar till att mål uppnås för att förbättra säkerheten, 
energieffektiviteten och mildra klimatförändringarna, undvika förkastning osv. Fartyg som av 
någon anledning varit aktiva mindre än 60 dagar under de två föregående åren bör inte 
uteslutas.

Ändringsförslag 574
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 575
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(k) Investeringar ombord på fiskefartyg 
som har bedrivit verksamhet till sjöss 
under mindre än 60 dagar under vart och 
ett av de två kalenderår som föregår det år 
då ansökan om stöd lämnas in, med 
undantag för investeringar enligt artikel 
16.

Or. it

Motivering

Detta är bara en samordning med bestämmelserna i artikel 16.
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Ändringsförslag 576
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(k) Investeringar ombord på fiskefartyg 
som har bedrivit verksamhet till sjöss 
under mindre än 60 dagar under vart och 
ett av de två kalenderår som föregår det år 
då ansökan om stöd lämnas in, med 
undantag för investeringar enligt artikel 
16.

Or. it

Ändringsförslag 577
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(k) Investeringar ombord på fiskefartyg 
som har bedrivit verksamhet till sjöss 
under mindre än 60 dagar under vart och 
ett av de två kalenderår som föregår det år 
då ansökan om stöd lämnas in, med 
undantag för investeringar enligt artikel 
16.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget ska säkerställa sambandet med bestämmelserna i artikel 16.

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

Förslag till förordning
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Artikel 13 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Investeringar i vattenbruksföretag 
som inte har genomfört 
rekommendationerna i kodexen för skydd 
av vattenlevande djur (Aquatic Animal 
Health Code) från Världsorganisationen 
för djurens hälsa (OIE), och 
uppförandekoden för ansvarsfullt fiske 
från FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO), på 
grundval av de berörda nationella 
myndigheternas bedömning.

Or. en

Motivering

EHFF har utarbetats med inriktningen att finansiering endast är tillgänglig för aktörer vars 
verksamhet är hållbar. Inom fisket av vilda fiskbestånd har detta definierats väl med avseende 
på miljömässiga åtgärder och förvaltningsåtgärder, i synnerhet begreppet maximal hållbar 
avkastning. I frånvaro av en definition av hållbart vattenbruk inbegriper 
rekommendationerna från dessa mellanstatliga organisationer grundrekommendationer, 
däribland ett hållbart bruk av resurserna, minimering av användningen av läkemedel, 
hanteringsmetoder, och djurskydd.

Ändringsförslag 579
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Ersättning eller modernisering av 
ett fartygs huvud- eller hjälpmotor om det 
ökar effekten i kW.

Or. fr

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

Förslag till förordning
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Artikel 13 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Ersättning eller modernisering av 
fartygets huvud- eller hjälpmotor om det 
leder till en ökning av motorstyrkan i kW.

Or. es

Motivering

Utbytet av huvud- eller hjälpmotor kan inte leda till att fartygets motorstyrka ökar och 
därmed till en ökning av fiskeansträngningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Ersättning eller modernisering av 
fartygets huvud- eller hjälpmotor om det 
leder till en ökning av motorstyrkan i kW.

Or. es

Ändringsförslag 582
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Produktion av genetiskt 
modifierade organismer.

Or. es

Ändringsförslag 583
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Inlandsfiske.

Or. en

Ändringsförslag 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(kb) Produktion av genetiskt 
modifierade organismer när det kan 
påverka naturen negativt.

Or. es
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Motivering

När det gäller genetiskt modifierade organismer kan det hända att det finns behov av att 
skapa studier och produktion av stammar som är resistenta mot patologier som hotar 
utnyttjandet av vissa arter, såsom tvåskaliga blötdjur, utan att det påverkar miljön negativt.

Ändringsförslag 586
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(kb) Produktion av genetiskt 
modifierade organismer.

Or. fr

Ändringsförslag 587
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 1: Främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser

Prioritering 1: Främja hållbart fiske och 
bevarandet av marina biologiska resurser 
samt socioekonomisk hållbarhet.

Or. es

Ändringsförslag 588
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt detta kapitel ska bidra 
till uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska 

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

och sociala mål samt sysselsättningsmål, 
enligt vad som anges i artikel 2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 och gynna 
en social dialog mellan parterna.

Or. it

Motivering

Det måste anses väsentligt att återinföra åtgärder som syftar till att gynna den sociala 
dialogen, för att bibehålla sammanhållningen mellan parterna och gynna bästa möjliga 
arbetsförhållanden ombord och i land, även med hjälp av utbildningsinsatser och incitament 
till god praxis.

Ändringsförslag 589
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Det måste anses väsentligt att återinföra åtgärder som syftar till att gynna den sociala 
dialogen, för att bibehålla sammanhållningen mellan parterna och gynna bästa möjliga 
arbetsförhållanden ombord och i land, även med hjälp av utbildningsinsatser och incitament 
till god praxis.

Ändringsförslag 590
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Det måste anses väsentligt att återinföra åtgärder som syftar till att gynna den sociala 
dialogen, för att bibehålla sammanhållningen mellan parterna och gynna bästa möjliga 
arbetsförhållanden ombord och i land, även med hjälp av utbildningsinsatser och incitament 
till god praxis.

Ändringsförslag 591
João Ferreira, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt detta kapitel ska bidra 
till uppnåendet av den gemensamma 

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

artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, i 
synnerhet punkt 2 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När stöd enligt detta kapitel beviljas 
för ett fartyg får det fartyget inte överföras 
eller omflaggas utanför unionen under 
minst fem år från och med slutbetalningen 
för den insats som får stöd.

2. När stöd enligt detta kapitel beviljas 
för ett fartyg får det fartyget inte överföras 
eller omflaggas utanför unionen under 
minst åtta år från och med slutbetalningen 
för den insats som får stöd.

Or. en

Ändringsförslag 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt detta kapitel ska även 
gälla för inlandsfiske, med undantag för 
artiklarna 15 och 17.

utgår

Or. en

Motivering

Stöd till inlandsverksamhet täcks redan av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Dessutom omfattas inte inlandsfiske av vare sig havspolitiken eller den gemensamma 
fiskeripolitiken.
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Ändringsförslag 595
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15 Handlingsplan för småskaligt 
kustfiske

15 Handlingsplan för småskaligt 
kustfiske, havsfiske, insjöfiske och öfiske

Or. en

Ändringsförslag 596
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, som en del av 
sitt program, utarbeta en handlingsplan för 
småskaligt kustfiske vilken ska innehålla 
en strategi för utveckling av lönsamt och 
hållbart småskaligt kustfiske. Denna 
strategi ska struktureras i följande avsnitt, i 
tillämpliga fall:

1. Medlemsstaterna ska, som en del av 
sitt program, och i samarbete med de 
småskaliga kustfiske-, insjöfiske-, 
havsfiske- och öfiskesektorerna, utarbeta 
en handlingsplan för småskaligt insjö- och 
havsfiske vilken ska innehålla en strategi 
för utveckling av lönsamt och hållbart 
fiske. Denna strategi ska struktureras i 
följande avsnitt, i tillämpliga fall:

Or. en

Ändringsförslag 597
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, som en del av 
sitt program, utarbeta en handlingsplan för 
småskaligt kustfiske vilken ska innehålla 
en strategi för utveckling av lönsamt och 
hållbart småskaligt kustfiske. Denna 

1. Medlemsstaterna ska, som en del av 
sitt program, utarbeta en handlingsplan för 
småskaligt kustfiske, med tanke på den 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
sammanhållningen som denna typ av 
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strategi ska struktureras i följande avsnitt, i 
tillämpliga fall:

fiske medför, vilkenska innehålla en 
strategi för utveckling av lönsamt och 
hållbart småskaligt kustfiske. Denna 
strategi ska struktureras i följande avsnitt, i 
tillämpliga fall:

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, som en del av 
sitt program, utarbeta en handlingsplan för 
småskaligt kustfiske vilken ska innehålla 
en strategi för utveckling av lönsamt och 
hållbart småskaligt kustfiske. Denna 
strategi ska struktureras i följande avsnitt, i 
tillämpliga fall:

1. Medlemsstaterna ska, som en del av 
sitt program, utarbeta en särskild
handlingsplan för småskaligt kustfiske 
vilken ska innehålla en strategi för 
utveckling av lönsamt och hållbart 
småskaligt kustfiske. Denna strategi ska 
struktureras i följande avsnitt, i tillämpliga 
fall:

Or. en

Ändringsförslag 599
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Anpassning och förvaltning av 
fiskekapaciteten.

(a) Anpassning och förvaltning av 
fiskekapaciteten, inte minst genom 
omklassificering eller upprustning av 
fartyg eller fartygsmotorer så att det blir 
möjligt att stanna längre tid till sjöss och 
öka säkerheten.

Or. pt
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Ändringsförslag 600
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Anpassning och förvaltning av 
fiskekapaciteten.

(a) Anpassning och förvaltning av 
fiskekapaciteten, samtidigt som man 
garanterar att den småskaliga fiskeflottan 
drar fördel av en rättvis andel av 
fiskerättigheterna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Främjande av skonsamma, 
klimattåliga och koldioxidsnåla 
fiskemetoder som minimerar skadan på den 
marina miljön.

(b) Främjande av skonsamma, 
klimattåliga och koldioxidsnåla 
fiskemetoder som minimerar skadan på den 
marina miljön och inverkan på 
djurskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 602
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Förstärkning av sektorns 
värdekedja och främjande av 
saluföringsstrategier, genom främjande av 
mekanismer som förbättrar det första 
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försäljningspriset i syfte att understödja 
fiskare genom att öka ersättningen för 
deras arbete samt främjande av en rättvis 
och lämplig fördelning av mervärde längs 
sektorns värdekedja genom att minska 
mellanhändernas marginaler, höja de 
priser som betalas till producenterna och 
sänka priserna gentemot 
slutkonsumenterna.

Or. pt

Ändringsförslag 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Förstärkning av sektorns 
värdekedja och främjande av 
saluföringsstrategier anpassade till lokala 
särdrag och som måste innefatta 
möjligheten till direktförsäljning enligt 
artikel 6 i Europaparlamentets resolution 
(2017/2119 (INI)) av den 29 Maj 2018 om 
optimering av värdekedjan inom unionens 
fiskerisektor.

Or. es

Ändringsförslag 604
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Förstärkning av värdekedjan och 
främjande av saluföringsstrategier för de 
produkter som införskaffas av sektorn, 
inklusive genom upprättandet av 
producentorganisationer.
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Or. en

Ändringsförslag 605
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främjande av färdigheter, kunskap, 
innovation och kapacitetsuppbyggnad.

(d) Främjande av färdigheter, kunskap, 
innovation och kapacitetsuppbyggnad för 
fiskare, genom yrkesutbildning och 
genom att skapa incitament som ger 
mervärde i verksamheten och därmed 
framför allt bidra till att locka yngre 
personer till branschen.

Or. pt

Ändringsförslag 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främjande av färdigheter, kunskap, 
innovation och kapacitetsuppbyggnad.

(d) Främjande av färdigheter, kunskap, 
innovation och kapacitetsuppbyggnad, med 
syfte att garantera utbyte till nya 
generationer, särskilt inom sektorn för 
småskaligt fiske.

Or. es

Ändringsförslag 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främjande av färdigheter, kunskap, 
innovation och kapacitetsuppbyggnad.

(d) Främjande av färdigheter, kunskap, 
innovation och kapacitetsuppbyggnad för 
fiskare.

Or. en

Ändringsförslag 608
Nicola Caputo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Underlättande av tillgång till 
krediter och till försäkrings- och 
finansinstrument.

Or. it

Ändringsförslag 609
Renata Briano

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Underlättande av tillgång till 
krediter och till försäkrings- och 
finansinstrument.

Or. it

Motivering

Införandet av detta sista område är av grundläggande vikt för utvecklingen av det småskaliga 
kustfisket.

Ändringsförslag 610
Rosa D'Amato
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Underlättande av tillgång till 
krediter och till försäkrings- och 
finansinstrument.

Or. it

Motivering

Här införs ytterligare områden som kan anses som mycket viktiga för utvecklingen av det 
småskaliga kustfisket.

Ändringsförslag 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Förbättring av hälsa, säkerhet och 
arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg, 
med särskild hänsyn till de patologier som 
påverkar kvinnor som arbetar inom 
sektorn, som är fallet för nätbindare och
kvinnliga skaldjursfiskare.

Or. es

Ändringsförslag 612
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Förbättring av säkerhets- och 
arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg, 
så att de kan bli attraktiva för ett större 
antal unga och avsevärt minska 
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olycksorsakerna till havs.

Or. it

Ändringsförslag 613
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Förbättring av hälsa, säkerhets- och 
arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg 
och på mark i aktiviteter relaterade till 
fiske.

Or. es

Motivering

Förbättring av hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg och på land, på 
grund av de många aktiviteter som hör till fiskeverksamheten och som äger rum när 
fångsterna når hamnen och fiskmarknaderna.

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Förbättring av hälsa, säkerhets- och 
arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg 
och vid fiske för hand och insamling av 
skaldjur.

Or. es

Motivering

Fiskeaktiviteten för fiske för hand och insamling av skaldjur är socialt och ekonomiskt viktigt 
i fiskeområdena. Fonden bör också överväga att förbättra hälsa, säkerhet och arbetsvillkor 
för fiskare som fiskar för hand och skaldjursamlare.



AM\1167348SV.docx 159/179 PE629.603v01-00

SV

Ändringsförslag 615
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Förbättring av säkerhets- och 
arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg 
och främjande av ”anständigt arbete”.

Or. it

Ändringsförslag 616
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Medverkan i den 
deltagandeinriktade förvaltningen av 
havsområden, däribland marina 
skyddsområden och Natura 2000-områden.

(g) Medverkan av de yrkeskunniga i 
småskaligt fiske i den deltagandeinriktade 
förvaltningen av havsområden, däribland 
marina skyddsområden och Natura 2000-
områden.

Or. es
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Ändringsförslag 618
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) Diversifiering av verksamheter 
inom den bredare hållbara blå ekonomin, 
vilket bidrar till att stärka samhällenas 
kultur, främja biprodukter från 
fiskeriverksamhet liksom produkter som 
saknar kommersiellt värde, trots att de har 
en potential.

Or. pt

Ändringsförslag 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) Diversifiering av verksamheter 
inom den bredare hållbara blå ekonomin, i 
synnerhet genom att omdirigera fiskare 
till annan verksamhet för att minska 
fiskeinsatsen om så behövs.

Or. en

Ändringsförslag 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Diversifiering av verksamheter (h) Diversifiering av verksamheter 
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inom den bredare hållbara blå ekonomin. inom den bredare hållbara blå ekonomin 
och i utvecklingspotentialen i området i 
fråga.

Or. es

Motivering

Genom att begränsa diversifieringen till aktiviteter inom begreppet för blå ekonomi, det vill 
säga turism och vattenbruk, utesluts andra aktiviteter som de som är kopplade till 
kommersialisering av lokala fiskeprodukter och andra aktiviteter som kan gynna den blå 
ekonomin. därifrån kommer termen ”utvecklingspotential i området i fråga”.

Ändringsförslag 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 622
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Kollektiv organisation och 
kollektivt deltagande i beslutsprocessen 
och den rådgivande processen.

(i) Kollektiv organisation och 
kollektivt deltagande i beslutsprocessen 
och den rådgivande processen, 
uppmuntrande av 
fiskesammanslutningar, 
branschorganisationer och icke-statliga 
organisationer inom småskaligt fiske i 
syfte att inkludera dem i de rådgivande 
nämndernas samordning, förberedelser 
och arbete.
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Or. pt

Ändringsförslag 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Deltagande i hållbar förvaltning 
och bevarande av naturresurser och 
ekosystem i Natura 2000-områden och 
kustområden med särskilt fiskeintresse.

Or. es

Motivering

Fiskare kan aktivt delta i hållbart utnyttjande av resurser genom förvaltningsplaner och 
genomföra åtgärder för att bevara ekosystemet och resurserna, därför bör dessa åtgärder 
ingå i planen för småskaligt kustfiske.

Ändringsförslag 624
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Småskaligt kustfiske kommer att 
uteslutas från fördelningen av tillåtna 
fångstmängder (TAC) och kvoter när det 
finns befogenheter för egen fiskeriledning 
inom fiskeriförvaltningen.

Or. es

Ändringsförslag 625
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Handlingsplanen ska beakta FAO:s 
frivilliga riktlinjer för säkerställande av 
hållbart småskaligt fiske och, i tillämpliga 
fall, den regionala handlingsplanen från 
Allmänna kommissionen för fiske i 
Medelhavet.

2. Handlingsplanen ska beakta FAO:s 
frivilliga riktlinjer för säkerställande av 
hållbart småskaligt fiske, främst 
kriterierna för ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet (vägledande 
princip nr 10), och, i tillämpliga fall, den 
regionala handlingsplanen från Allmänna 
kommissionen för fiske i Medelhavet.

Or. en

Ändringsförslag 626
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att minska den administrativa 
bördan för aktörer inom det småskaliga 
kustfisket bör handlingsplanerna 
innefatta en enda, förenklad elektronisk 
ansökningsblankett för de relevanta 
EHFF-åtgärderna.

Or. fr

Ändringsförslag 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att lindra den administrativa 
bördan för medlemmarna i sjöfarts- och 
fiskerisektorn som begär bistånd, särskilt 
de som tillhör segmentet i flottan för 
småskaligt kustfiske, är det lämpligt att i 
handlingsplanerna införa en enda 
förenklad ansökningsblankett för 
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åtgärderna i EHFF.

Or. es

Motivering

Majoriteten av Galiciens sjöfarts- och fiskestruktur, inklusive den som är avsedd för 
omvandling, består av små familjeföretag. Det är inte bara fartygsägarna eller besättningen i 
småskaligt kustfiske de fysiska personerna med begränsade administrativa resurser.

Ändringsförslag 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att lindra den administrativa 
bördan för medlemmarna i 
sjöfartssektorn som begär stöd, är det 
lämpligt att i handlingsplanerna införa en 
enda förenklad ansökningsblankett för 
åtgärderna i EHFF.

Or. es

Motivering

Många av de företag som utgör fiskesektorn är små familjeföretag med liten administrativ 
kapacitet.

Ändringsförslag 629
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att lindra den administrativa 
bördan för medlemmarna i 
sjöfartssektorn som begär stöd, är det 
lämpligt att i handlingsplanerna införa en 
enda förenklad ansökningsblankett för 
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åtgärderna i EHFF.

Or. es

Ändringsförslag 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår

Investeringar i fartyg för småskaligt 
kustfiske

1. EHFF får stödja följande investeringar 
med avseende på fartyg för småskaligt 
kustfiske som tillhör ett flottsegment för 
vilket den rapport om fiskekapacitet som 
avses i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 
1380/2013 har visat att det råder balans 
med de fiskemöjligheter som är 
tillgängliga för segmentet:

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en ung fiskare som då 
ansökan inlämnas är under 40 år gammal 
och har arbetat minst fem år som fiskare 
eller har erhållit lämplig yrkesutbildning.

(b) Ersättning eller modernisering av en 
huvud- eller hjälpmotor.

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska vara 
utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och trettio år gammalt.

3. Det stöd som avses i punkt 1 b får 
endast beviljas på följande villkor:

(a) Den nya eller moderniserade motorn 
får inte ha större effekt i kW än den 
nuvarande motorn.

(b) Varje minskning av fiskekapaciteten i 
kW till följd av ersättningen eller 
moderniseringen av en huvud- eller 
hjälpmotor ska strykas permanent från 
registret över unionens fiskeflotta.
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(c) Fiskefartygets maskinstyrka ska ha 
inspekterats fysiskt av medlemsstaten för 
säkerställande av att den inte överskrider 
den maskinstyrka som anges i 
fiskelicensen.

4. Inget stöd ska beviljas enligt denna 
artikel om bedömningen av balansen 
mellan fiskekapaciteten och 
fiskemöjligheterna i den senaste 
rapporten enligt artikel 22.2 i förordning 
(EU) nr 1380/2013 för det flottsegment till 
vilket fartyget hör inte har utarbetats på 
grundval av de biologiska och 
ekonomiska indikatorer samt indikatorer 
för fartygsutnyttjande som anges i de 
gemensamma riktlinjer som avses i den 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 631
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i fartyg för småskaligt 
kustfiske

Investeringar i fiskefartyg.

Or. en

Ändringsförslag 632
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16 Investeringar i fartyg för småskaligt 
kustfiske

16 Investeringar i fartyg för småskaligt 
kustfiske och öfiske

Or. en
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Ändringsförslag 633
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja följande
investeringar med avseende på fartyg för 
småskaligt kustfiske som tillhör ett 
flottsegment för vilket den rapport om 
fiskekapacitet som avses i artikel 22.2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 har visat att 
det råder balans med de fiskemöjligheter 
som är tillgängliga för segmentet:

1. EHFF får stödja investeringar med 
avseende på fartyg för småskaligt kustfiske 
som tillhör ett flottsegment för vilket den 
rapport om fiskekapacitet som avses i 
artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 
har visat att det råder balans med de 
fiskemöjligheter som är tillgängliga för 
segmentet, däribland följande:

Or. pt

Ändringsförslag 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja följande 
investeringar med avseende på fartyg för 
småskaligt kustfiske som tillhör ett 
flottsegment för vilket den rapport om 
fiskekapacitet som avses i artikel 22.2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 har visat att 
det råder balans med de fiskemöjligheter 
som är tillgängliga för segmentet:

1. EHFVF får stödja följande 
investeringar med avseende på fartyg för 
småskaligt kustfiske som tillhör ett 
flottsegment för vilket den rapport om 
fiskekapacitet som avses i artikel 22.2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 har visat att 
det råder balans med de fiskemöjligheter 
som är tillgängliga för segmentet:

Or. en

Ändringsförslag 635
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja följande 
investeringar med avseende på fartyg för 
småskaligt kustfiske som tillhör ett 
flottsegment för vilket den rapport om 
fiskekapacitet som avses i artikel 22.2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 har visat att 
det råder balans med de fiskemöjligheter 
som är tillgängliga för segmentet:

1. EHFF får stödja följande 
investeringar med avseende på fiskefartyg
som tillhör ett flottsegment för vilket den 
rapport om fiskekapacitet som avses i 
artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 
har visat att det råder balans med de 
fiskemöjligheter som är tillgängliga för 
segmentet:

Or. en

Ändringsförslag 636
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en ung fiskare som då 
ansökan inlämnas är under 40 år gammal 
och har arbetat minst fem år som fiskare 
eller har erhållit lämplig yrkesutbildning.

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en fiskare som då ansökan 
inlämnas har erfarenhet som fiskare eller 
har erhållit lämplig yrkesutbildning.

Or. es

Ändringsförslag 637
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en ung fiskare som då ansökan 
inlämnas är under 40 år gammal och har 
arbetat minst fem år som fiskare eller har 
erhållit lämplig yrkesutbildning.

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en ung fiskare som då ansökan 
inlämnas är under 45 år gammal och har 
arbetat minst två år som fiskare eller har 
erhållit lämplig yrkesutbildning.

Or. fr
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Ändringsförslag 638
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en ung fiskare som då ansökan 
inlämnas är under 40 år gammal och har 
arbetat minst fem år som fiskare eller har 
erhållit lämplig yrkesutbildning.

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en ung fiskare som då ansökan 
inlämnas är under 40 år gammal och har 
arbetat minst fem år som fiskare eller har 
erhållit lämplig yrkesutbildning, inbegripet 
när denne förvärvar äganderätten i 
egenskap av ett företags 
majoritetsaktieägare.

Or. fr

Motivering

En ung fiskare som är majoritetsaktieägare i ett företag kan inte få stöd för sitt första förvärv 
av ett fiskefartyg. Det skulle vara diskriminerande att utesluta förvärv av ett första fiskefartyg 
i de fall då en ung fiskare äger en del av ett företags kapital.

Ändringsförslag 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ersättning eller modernisering av 
en huvud- eller hjälpmotor.

(b) Ersättning eller modernisering av 
en huvud- eller hjälpmotor, eller 
modernisering av varje annan komponent 
i framdrivningsutrustningen, såväl som 
ändringar och tillbyggnader för dess 
installation ombord.

Or. en

Ändringsförslag 640
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Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ersättning eller modernisering av 
en huvud- eller hjälpmotor.

(b) Ersättning eller modernisering av 
en huvud- eller hjälpmotor för att minska 
utsläppen av föroreningar eller 
växthusgaser och öka ett fartygs 
energieffektivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 641
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ersättning eller modernisering av 
en huvud- eller hjälpmotor.

(b) Ersättning eller modernisering av 
ett fiskefartyg eller av en huvud- eller 
hjälpmotor.

Or. fr

Ändringsförslag 642
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förbättringen och 
moderniseringen av den småskaliga 
kustfiskeflottan i syfte att öka säkerheten, 
kapaciteten och boendeförhållanden, 
arbetsförhållandena och säkerheten 
ombord, bevarande av fångster för att 
kunna fiska på de mest effektiva sätten 
såväl tekniskt, energimässigt och 
miljömässigt hållbart, utan att detta 
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innebär en ökning av flottans kapacitet.

Or. es

Ändringsförslag 643
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Nybyggnad, förutsatt att 
introduktionen av ny kapacitet med 
offentligt stöd kompenseras av ett 
tillbakadragande av kapacitet utan 
offentligt stöd i minst samma omfattning 
som den nyintroducerade kapaciteten, 
beräknad antingen som tonnage eller som 
maskineffekt.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget medger generationsskifte även i form av anskaffning av nya fartyg, vilket 
dock inte får påverka den totala fiskerikapaciteten. Här krävs i själva verket ett 
tillbakadragande av kapacitet utan offentligt stöd med utgångspunkt från den kapacitet som 
introduceras genom nybyggnad.

Ändringsförslag 644
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Nybyggnad, förutsatt att 
introduktionen av ny kapacitet med 
offentligt stöd kompenseras av ett 
tillbakadragande av kapacitet utan 
offentligt stöd i minst samma omfattning 
som den nyintroducerade kapaciteten, 
beräknad antingen som tonnage eller som 
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maskineffekt.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget medger generationsskifte även i form av anskaffning av nya fartyg, vilket 
dock inte får påverka den totala fiskerikapaciteten. Här krävs i själva verket ett 
tillbakadragande av kapacitet utan offentligt stöd med utgångspunkt från den kapacitet som 
introduceras genom nybyggnad.

Ändringsförslag 645
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Omklassificering, förnyelse och 
nydimensionering av fartyg som är 
uppenbart omoderna, så att 
fiskeförhållandena kan förbättras och 
perioderna till sjöss förlängas.

Or. pt

Ändringsförslag 646
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förnyelse eller byggande av nya 
fartyg och anpassning för diversifiering.

Or. es

Ändringsförslag 647
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Innovation genom olika 
finansiella instrument.

Or. es

Ändringsförslag 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och trettio år gammalt.

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske.

Or. en

Ändringsförslag 649
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och trettio år gammalt.

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara under
trettio år gammalt.

Or. fr

Ändringsförslag 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och trettio år gammalt.

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara under
trettio år gammalt.

Or. es

Motivering

Det föreslås att överväga fartyg under 30 år, vilket eliminerar uteslutning av fartyg mellan 
noll och fem år.

Ändringsförslag 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och trettio år gammalt.

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och tjugo år gammalt.

Or. es

Motivering

Medelåldern för fiskefartyg i EU är 22,6 år, så det kan vara olämpligt att finansiera inköp av 
fartyg som är äldre än genomsnittet.

Ändringsförslag 652
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara
mellan fem och trettio år gammalt.

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara mellan fem och trettio år gammalt.

Or. en
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Motivering

Kravet ”utrustat för havsfiske” är onödigt, eftersom ett fiskefartyg definieras som ett fartyg 
som är ”utrustat för kommersiellt nyttjande av de marina biologiska resurserna”. Detta krav 
gäller dessutom inte för fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och trettio år gammalt.

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och trettio år gammalt. I vederbörligen 
motiverade fall får denna bestämmelse 
vara tillämpbar på nyare fartyg.

Or. en

Ändringsförslag 654
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det stöd som avses i punkt 1 b får 
endast beviljas på följande villkor:

utgår

(a) Den nya eller moderniserade motorn 
får inte ha större effekt i kW än den 
nuvarande motorn.

(b) Varje minskning av fiskekapaciteten i 
kW till följd av ersättningen eller 
moderniseringen av en huvud- eller 
hjälpmotor ska strykas permanent från 
registret över unionens fiskeflotta.

(c) Fiskefartygets maskinstyrka ska ha 
inspekterats fysiskt av medlemsstaten för 
säkerställande av att den inte överskrider 
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den maskinstyrka som anges i 
fiskelicensen.

Or. fr

Ändringsförslag 655
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den nya eller moderniserade 
motorn får inte ha större effekt i kW än 
den nuvarande motorn.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den nya eller moderniserade 
motorn får inte ha större effekt i kW än den 
nuvarande motorn.

(a) Den nya eller moderniserade 
motorn får inte ha större effekt i kW än den 
nuvarande motorn, utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i led 3a.

Or. en

Ändringsförslag 657
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den nya eller moderniserade 
motorn får inte ha större effekt i kW än 
den nuvarande motorn.

(a) Den högsta effekt (i kW) som den 
nya eller moderniserade motorn kan 
åstadkomma får inte vara större än den 
högsta effekt som anges i fiskelicensen.
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Or. en

Motivering

Det bör klargöras att detta är den högsta effekt som kan åstadkommas, dvs. den effekt som är 
tillåten och som specificeras i fiskelicensen. En sådan bestämmelse tar hänsyn till en situation 
där det endast är möjligt att köpa en motor med en märkeffekt som är större än den tillåtna 
effekten och det är nödvändigt att på mekanisk väg begränsa den till den effektnivån. 
Motsvarar ordalydelsen i led c i denna punkt.

Ändringsförslag 658
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den nya eller moderniserade 
motorn får inte ha större effekt i kW än den 
nuvarande motorn.

(a) Den nya eller moderniserade 
motorn får inte ha större effekt i kW än den 
nuvarande motorn och ska släppa ut 25 % 
mindre koldioxid.

Or. en

Motivering

För att ge uttryck för att det är viktigt att bekämpa klimatförändringar i enlighet med 
unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling 
bör EHFF bidra till att strömlinjeforma klimatåtgärder. Det är därför nödvändigt att lägga 
till villkoret med utsläppsminskningar. Om man inte kräver att den nya eller moderniserade 
motorn ska ha lägre utsläpp är det dessutom oklart hur de 40 % av kostnaderna som avser 
ersättning eller modernisering av en huvud- eller hjälpmotor kan bidra till uträkningen av 
stödet av miljörelaterade mål (se bilaga IV).

Ändringsförslag 659
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Varje minskning av 
fiskekapaciteten i kW till följd av 
ersättningen eller moderniseringen av en 

(b) Varje minskning av 
fiskekapaciteten i kW till följd av 
ersättningen eller moderniseringen av en 



PE629.603v01-00 178/179 AM\1167348SV.docx

SV

huvud- eller hjälpmotor ska strykas 
permanent från registret över unionens 
fiskeflotta.

huvud- eller hjälpmotor ska i tillämpliga 
fall strykas permanent från registret över 
unionens fiskeflotta.

Or. en

Motivering

Detta krav gäller inte för fartyg i inlandssjöfart, eftersom dessa fartyg inte ingår i registret 
över unionens fiskeflotta.

Ändringsförslag 660
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartygets maskinstyrka ska 
ha inspekterats fysiskt av medlemsstaten 
för säkerställande av att den inte 
överskrider den maskinstyrka som anges i 
fiskelicensen.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är en oproportionerlig börda för medlemsstaterna i stödsammanhang.

Ändringsförslag 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartygets maskinstyrka ska ha 
inspekterats fysiskt av medlemsstaten för 
säkerställande av att den inte överskrider 
den maskinstyrka som anges i 
fiskelicensen.

(c) Fiskefartygets maskinstyrka ska ha 
inspekterats fysiskt av medlemsstaten för 
säkerställande av att den inte överskrider 
den maskinstyrka som anges i 
fiskelicensen, om fartyget har en längd på 
över tio meter.



AM\1167348SV.docx 179/179 PE629.603v01-00

SV
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