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Ændringsforslag 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fiskerfartøjets maskineffekt er blevet
fysisk inspiceret af den pågældende 
medlemsstat for at sikre, at den ikke 
overstiger den maskineffekt, der er angivet 
i fiskerilicensen.

c) rigtigheden af fiskerfartøjets maksimale
maskineffekt er blevet kontrolleret af den 
pågældende medlemsstat for at sikre, at 
den ikke overstiger den maskineffekt, der 
er angivet i fiskerilicensen.

Or. es

Begrundelse

Den fysiske kontrol af motoren giver ikke garantier for maskineffekten.

Ændringsforslag 663
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fra EHFF kan ydes støtte til 
anskaffelse af erstatnings- eller 
nybyggede fartøjer til kystfiskeri i mindre 
omfang under følgende betingelser:

a) medlemsstatens flådes fangstkapacitet 
forøges ikke og

b) de bestande, som fiskes med et fartøj til 
kystfiskeri i mindre omfang, fiskes efter 
principperne for den maksimalt 
bæredygtige fangst, idet de bestande, som 
i de seneste syv år udgjorde 60 % af 
fartøjets kumulative fangstmasse, i 
mindste fem af de seneste syv år før 
ansøgningen befandt sig inden for de 
sikre biologiske grænser B > MSY Btrigger

og F < FMSY, og c) operatøren af det 
nybyggede fartøj forpligter sig til at 
indberette detaljerede oplysninger om 
udgifter, fangstens sammensætning og 
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uønsket bifangst til 
kontrolmyndighederne og forskningen. 
Dette kan omfatte installation af 
elektroniske overvågningssystemer.

Or. de

Ændringsforslag 664
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uden at det berører stk. 1 og 2, kan 
EHFF støtte investeringer i bæredygtige 
fiskerfartøjer med en længde overalt 
under 24 m, hvis det dokumenteres, at der 
ikke er tale om industrielle fiskerfartøjer, 
men derimod om fiskerfartøjer til 
ikkeindustrielt fiskeri i mindre omfang 
med en fast forankring i den lokale 
økonomi.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke logisk, at et fiskerfartøj med en længde over 12,01 m ikke længere kan betegnes 
som fiskerfartøj til kystfiskeri i mindre omfang. Der findes havområder, f.eks. i Nordsøen, 
hvor fiskerfartøjer under 12 m ikke kan anvendes af sikkerhedshensyn og på grund af de 
hydrografiske forhold, og hvor der alligevel drives kystnært dagsfiskeri, f.eks. rejefiskeri i 
Nordsøen.

Ændringsforslag 665
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3a. I regionerne i den yderste periferi kan 
den nye eller moderniserede motors effekt 
overstige den nuværende motors kW, hvis 
der foreligger et behørigt begrundet behov 
for øget effekt af hensyn til sikkerheden, 
og dette ikke involverer en øget 
fiskeriindsats.

Or. en

Ændringsforslag 666
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der ydes ikke støtte i henhold til denne 
artikel, hvis vurderingen af balancen 
mellem fiskerikapacitet og 
fiskerimuligheder i den seneste rapport, jf. 
artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 1380/2013, for det flådesegment, som 
de pågældende fartøjer tilhører, ikke er 
blevet udarbejdet på grundlag af de 
biologiske og økonomiske indikatorer og 
de indikatorer for fartøjsanvendelse, der er 
fastsat i de fælles retningslinjer, som er 
omhandlet i nævnte forordning.

4. Der ydes ikke støtte i henhold til denne 
artikel, hvis vurderingen af balancen 
mellem fiskerikapacitet og 
fiskerimuligheder i den seneste rapport, jf. 
artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 1380/2013, for det flådesegment, som 
de pågældende fartøjer tilhører, ikke er 
blevet udarbejdet på grundlag af de 
biologiske og økonomiske indikatorer og 
de indikatorer for fartøjsanvendelse, der er 
fastsat i de fælles retningslinjer, som er 
omhandlet i nævnte forordning. Desuden 
skal det sikres, at der i forbindelse med 
nye investeringer er garanteret adgang til 
fiskerirettigheder (dvs. kvoter).

Or. en

Ændringsforslag 667
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår
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Or. en

Begrundelse

Ydelse af finansiel støtte til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter er muligvis hverken effektivt 
eller i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks målsætninger. Revisionsretten 
udpegede denne type foranstaltninger som en af de mest kontroversielle former for direkte 
støtte i 1994 og 2011. Eksempler fra Revisionsrettens beretninger har vist, at der er risiko for, 
at de modtagne støttemidler geninvesteres i sektoren. Endvidere er det i praksis meget 
vanskeligt at kontrollere, hvordan disse midler bruges. EHFF efter 2020 bør ikke genindføre 
denne form for støtte efter udfasningen i den nuværende EHFF, da dette ville være et 
tilbageskridt.

Ændringsforslag 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte operationer til 
forvaltning af fiskeri og fiskerflåder.

1. EHFAF kan støtte operationer til 
forvaltning af fiskeri og fiskerflåder.

Or. en

Ændringsforslag 669
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forsøgsfiskeri til afprøvning af 
innovative selektive fiskeredskaber med 
hensyn til gennemførelse af 
landingsforpligtelsen i henhold til artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan 
støttes med midler fra EHFF.

Or. de

Begrundelse

Det er kontraproduktivt helt at udelukke forsøgsfiskeri, som det kræves i artikel 13, litra e), på 
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baggrund af en aftalt landingspligt og de selektive fiskeredskaber, der skal afprøves til dette 
formål.

Ændringsforslag 670
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 671
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Uanset artikel 13, litra a), må den i stk. 
1 omhandlede støtte i regionerne i den 
yderste periferi kun gives til forankrede 
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anordninger til tiltrækning af fisk, hvis 
sådanne anordninger bidrager til 
bæredygtigt og selektivt fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 673
Nils Torvalds, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 674
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 120 dage om året i de tre
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 30 dage hvert kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet

Or. es

Ændringsforslag 675
Czesław Hoc

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

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 120 dage om året i de tre 
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 180 dage i løbet af de tre 
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

Or. en

Begrundelse

I takt med nedgangen i bestandene i Østersøen tvinges fiskere i stigende grad til at undlade at 
fiske. Samtidig gør vejrforholdene det ofte umuligt at drage til søs, og det vil derfor blive 
vanskeligt at opfylde betingelsen om at fiske så mange dage.

Ændringsforslag 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 120 dage om året i de tre
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 90 dage det kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet

Or. es

Begrundelse

Kravet om aktivitet i 120 dage om året i de tre forudgående år er for omfattende og burde 
begrænses til 90 dage i det forudgående år for ikke at begrænse en permanent og frivillig 
udfasning af urentable skibe og bidrage til at opnå handlingsplanens resultater.

Ændringsforslag 677
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 120 dage om året i de tre
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 90 dage om året, eller 25 % af tiden
i forbindelse med sæsonfiskeri, i de to
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

Or. en

Ændringsforslag 678
Remo Sernagiotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i
mindst 120 dage om året i de tre
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i et 
gennemsnit af 90 dage om året i de to
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

Or. it

Ændringsforslag 679
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i
mindst 120 dage om året i de tre
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i et 
gennemsnit af 90 dage om året i de to
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

Or. it

Begrundelse

Parameteret med gennemsnitlige dage passer bedst til kystfiskeri af et mindre omfang, da 
dette er stærkt afhængigt af de havmeteorologiske forhold og af nødsituationer (udledninger, 
planteslim osv.). Antallet af arbejdsdage kan svinge stærkt fra det ene år til det andet.
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Ændringsforslag 680
Renata Briano

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i
mindst 120 dage om året i de tre
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i et 
gennemsnit af 90 dage om året i de to
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

Or. it

Begrundelse

Parameteret med gennemsnitlige dage passer bedst til kystfiskeri af et mindre omfang, da 
dette er stærkt afhængigt af de havmeteorologiske forhold og af nødsituationer (udledninger, 
planteslim osv.). Antallet af arbejdsdage kan svinge stærkt fra det ene år til det andet.

Ændringsforslag 681
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 120 dage om året i de tre
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 90 dage om året i de to kalenderår, 
der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

Or. es

Ændringsforslag 682
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 120 dage om året i de tre 
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet

c) fiskerfartøjet er registreret som aktivt og 
har udført fiskeriaktiviteter til havs i 
mindst 120 dage i de tre kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet

Or. es

Begrundelse

Udfasningen af skibe er betinget af deres lave bæredygtighed og konkurrenceevne, som ofte 
hænger sammen med deres beskedne aktivitet. Det er derfor vigtigt at lempe disse 
bestemmelser for at fremme indførelsen af denne type foranstaltninger.

Ændringsforslag 683
Czesław Hoc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det er forbudt støttemodtageren at 
registrere et fiskerfartøj inden for fem år 
efter modtagelsen af støtte.

e) det er forbudt støttemodtageren at 
registrere et nyt fiskerfartøj inden for fem 
år efter modtagelsen af støtte.

Or. en

Begrundelse

EHFF-støtte kan gives til et konkret fartøjs endelige tilbagetrækning fra fiskeriaktiviteter og 
dets fiskerikapacitet, og ikke til støttemodtagerens tilbagetrækning fra erhvervsmæssige 
aktiviteter. Desuden kan støttemodtageren ikke registrere et andet fartøj inden for den 
kapacitet, som skabes med tilbagetrækningen af fartøjet. En sådan registrering skal ske inden 
for anden kapacitet, som er tilgængelig i henhold til den nationale grænse.

Ændringsforslag 684
Rosa D'Amato

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

e) det er forbudt støttemodtageren at 
registrere et fiskerfartøj inden for fem år 
efter modtagelsen af støtte.

e) det er forbudt støttemodtageren at 
registrere et fiskerfartøj inden for fem år 
efter opnåelsen af støtte.

Or. it

Ændringsforslag 685
Renata Briano

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det er forbudt støttemodtageren at 
registrere et fiskerfartøj inden for fem år 
efter modtagelsen af støtte.

e) det er forbudt støttemodtageren at 
registrere et fiskerfartøj inden for fem år 
efter opnåelsen af støtte.

Or. it

Ændringsforslag 686
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) de fiskere, der i mindst 90 dage i hvert 
af de to kalenderår, der går forud for det 
år, hvor støtteansøgningen blev indgivet, 
har arbejdet til havs om bord på et af 
Unionens fiskerifartøjer omfattet af 
endeligt ophør, kan også drage fordel af 
denne foranstaltning. De berørte fiskere 
skal indstille alle deres fiskeriaktiviteter. 
De støttemodtagende fiskere skal levere 
gyldige beviser for indstillingen af deres 
fiskeriaktiviteter til de kompetente 
myndigheder. Erstatningen udbetales 
senest et år efter datoen for indgivelsen af 
støtteansøgningen.
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Or. es

Ændringsforslag 687
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 17.º – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter som omhandlet i stk. 2 
gennemføres ved hjælp af finansiering, 
der ikke er knyttet til omkostninger, jf. 
artikel 46, litra a), og artikel 89 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser], og baseres på:

udgår

a) opfyldelse af betingelser i henhold til 
artikel 46, litra a), nr. i), i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] og

b) opnåelse af resultater i henhold til 
artikel 46, litra a), nr. ii), i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser].

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 52, 
om fastsættelse af de i litra a) omhandlede 
betingelser, der skal være knyttet til 
gennemførelsen af 
bevarelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) 
nr. 1380/2013. 

Or. pt

Ændringsforslag 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter som omhandlet i stk. 2 
gennemføres ved hjælp af finansiering, 
der ikke er knyttet til omkostninger, jf. 
artikel 46, litra a), og artikel 89 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser], og baseres på:

udgår

a) opfyldelse af betingelser i henhold til 
artikel 46, litra a), nr. i), i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] og

b) opnåelse af resultater i henhold til 
artikel 46, litra a), nr. ii), i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser].

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 52, 
om fastsættelse af de i litra a) omhandlede 
betingelser, der skal være knyttet til 
gennemførelsen af 
bevarelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) 
nr. 1380/2013. 

Or. en

Ændringsforslag 689
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter som omhandlet i stk. 2 
gennemføres ved hjælp af finansiering, 
der ikke er knyttet til omkostninger, jf. 
artikel 46, litra a), og artikel 89 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser], og baseres på:

udgår

a) opfyldelse af betingelser i henhold til 
artikel 46, litra a), nr. i), i forordning 
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(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] og

b)opnåelse af resultater i henhold til
artikel 46, litra a), nr. ii), i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser].

Or. es

Ændringsforslag 690
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF kan støtte aktiviteter til fremme af 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
navnlig med hensyn til følgende 
aktiviteter, der varetages af arbejdstager-
og arbejdsgiverorganisationer, som har 
underskrevet nationale kollektive 
arbejdsaftaler:

a) uddannelse af unge arbejdsgivere 
inden for fiskeriet

b) efteruddannelse og udvikling af 
færdigheder med henblik på et 
bæredygtigt fiskeri

b) oplysning om god praksis inden for 
fiskeri og beskyttelse af biodiversiteten

c) sikkerhed og redning af menneskeliv til 
havs

d) besætningers helbred og sikkerhed.

Or. it

Begrundelse

Vi mener, at der ved EHFF-programmeringen ikke kan ses bort fra støtten til aktiviteternes 
sociale side ud over de miljømæssige aspekter.

Ændringsforslag 691
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Nicola Caputo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) naturkatastrofer

b) ugunstige vejrforhold

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

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

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 692
Renata Briano

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) naturkatastrofer

b) ugunstige vejrforhold

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

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

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

Or. it

Begrundelse

Der indføjes, som det er tilfældet inden for landbrugssektoren, EHFF-støtte til 
risikostyringsinstrumenter, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller gensidige fonde, 
med de specifikke grunde, der er nævnt i stykket.

Ændringsforslag 693
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) naturkatastrofer

b) ugunstige vejrforhold

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

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

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 694
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a

Investeringer til fremme af dialogen 
mellem arbejdsmarkedets parter

EHFF kan støtte aktiviteter til fremme af 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
navnlig med hensyn til følgende 
aktiviteter, der varetages af arbejdstager-
og arbejdsgiverorganisationer, som har 
underskrevet nationale kollektive 
arbejdsaftaler:

a) uddannelse af unge arbejdsgivere 
inden for fiskeriet

b) efteruddannelse og udvikling af 
færdigheder med henblik på et 
bæredygtigt fiskeri

c) oplysning om god praksis inden for 
fiskeri og beskyttelse af biodiversiteten

d) sikkerhed og redning af menneskeliv til 
havs
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e) besætningers helbred og sikkerhed.

Or. it

Begrundelse

Vi mener, at der ved EHFF-programmeringen ikke kan ses bort fra støtten til aktiviteternes 
sociale side ud over de miljømæssige aspekter.

Ændringsforslag 695
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a

1. EHFF kan støtte aktiviteter til fremme 
af dialogen mellem arbejdsmarkedets 
parter, navnlig med hensyn til følgende 
aktiviteter, der varetages af arbejdstager-
og arbejdsgiverorganisationer, som har 
underskrevet nationale kollektive 
arbejdsaftaler:

a) uddannelse af unge arbejdsgivere 
inden for fiskeriet

b) efteruddannelse og udvikling af 
færdigheder med henblik på et 
bæredygtigt fiskeri

c) oplysning om god praksis inden for 
fiskeri og beskyttelse af biodiversiteten

d) sikkerhed og redning af menneskeliv til 
havs

e) besætningers helbred og sikkerhed.

Or. it

Ændringsforslag 696
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 18 – Overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

Or. de

Ændringsforslag 697
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 698
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 18 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

Or. fr

Ændringsforslag 699
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 18 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter
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Or. es

Ændringsforslag 700
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 18 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter

Ophør med fiskeriaktiviteter

Or. fr

Ændringsforslag 701
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 18 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter Uforudset og ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 702
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for 
ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter 
som følge af:

1. EHFF støtter en godtgørelse for
uforudset og ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af:

Or. en

Ændringsforslag 703
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for 
ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter 
som følge af:

1. EHFAF kan støtte en godtgørelse for 
ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter 
som følge af:

Or. en

Ændringsforslag 704
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af:

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter 
som følge af:

Or. de

Ændringsforslag 705
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af:

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter 
som følge af:

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør støtte de fiskere, der er udsat for midlertidige ophør.
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Ændringsforslag 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af:

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter 
som følge af:

Or. en

Ændringsforslag 707
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af:

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter 
som følge af:

Or. es

Ændringsforslag 708
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af:

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter 
som følge af:

Or. es

Ændringsforslag 709
Sylvie Goddyn
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for
ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af:

1. EHFF kan støtte en godtgørelse for 
ophør med fiskeriaktiviteter som følge af:

Or. fr

Ændringsforslag 710
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bevarelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), b), c) 
og j), i forordning (EU) nr. 1380/2013 
eller, hvor det er relevant for Unionen, 
tilsvarende bevarelsesforanstaltninger, der 
er vedtaget af regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer

a) bevarelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), b), c) 
og j), i forordning (EU) nr. 1380/2013, c) i 
biologiske hvileperioder vedtaget i 
henhold til [FFP-forordningen], eller, 
hvor det er relevant for Unionen, 
tilsvarende bevarelsesforanstaltninger, der 
er vedtaget af regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør støtte fiskere, der står over for midlertidigt ophør, særlig som led i 
hasteforanstaltninger eller i periodiske hvileperioder vedtaget i henhold til 
grundforordningen.

Ændringsforslag 711
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) bevarelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), b), c) 
og j), i forordning (EU) nr. 1380/2013 
eller, hvor det er relevant for Unionen, 
tilsvarende bevarelsesforanstaltninger, der 
er vedtaget af regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer

a) bevarelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), b), c) 
og j), i forordning (EU) nr. 1380/2013
inklusive fiskeriforbudsperioder eller, 
hvor det er relevant for Unionen, 
tilsvarende bevarelsesforanstaltninger, der 
er vedtaget af regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer

Or. es

Ændringsforslag 712
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger truffet af 
Kommissionen i tilfælde af en alvorlig 
trussel mod havets biologiske ressourcer, 
jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 
1380/2013

b) Kommissionens foranstaltninger eller 
medlemsstaternes hasteforanstaltninger 
som omhandlet i henholdsvis artikel 12 og 
13 i forordning(EU) nr. 1380/2013

Or. de

Begrundelse

Her overtages ordlyden og bestemmelserne fra forordning (EF) nr. 508/2014.

Ændringsforslag 713
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) som led i de hasteforanstaltninger, 
som Kommissionen vedtager i henhold til 
artikel 13 i [FFP-forordningen]

Or. fr
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Begrundelse

EHFF bør støtte fiskere, der står over for midlertidigt ophør, særlig som led i 
hasteforanstaltninger eller i periodiske hvileperioder vedtaget i henhold til 
grundforordningen.

Ændringsforslag 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afbrydelse som følge af force majeure 
af anvendelsen af en partnerskabsaftale 
om bæredygtigt fiskeri eller en protokol 
hertil eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 715
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afbrydelse som følge af force majeure 
af anvendelsen af en partnerskabsaftale om 
bæredygtigt fiskeri eller en protokol hertil 
eller

c) afbrydelse af anvendelsen af en 
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri 
eller en protokol hertil eller

Or. fr

Ændringsforslag 716
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) afbrydelse som følge af force majeure 
af anvendelsen af en partnerskabsaftale om 
bæredygtigt fiskeri eller en protokol hertil 
eller

c) afbrydelse af anvendelsen eller 
ikkefornyelse af en partnerskabsaftale om 
bæredygtigt fiskeri eller en protokol hertil 
eller

Or. es

Ændringsforslag 717
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) naturkatastrofer eller miljøhændelser, 
der formelt anerkendes af de kompetente 
myndigheder i den relevante medlemsstat.

d) naturkatastrofer, miljøhændelser, eller
indstilling af fiskeriaktiviteterne af 
hensyn til folkesundheden som følge af 
kontaminering af bløddyr efter spredning 
af toksisk plankton eller forekomst af 
biotoksinholdigt plankton eller på grund 
af mikrobiologisk kontaminering, der 
formelt anerkendes af de kompetente 
myndigheder i den relevante medlemsstat.

Or. es

Begrundelse

Der kan kun gives støtte, hvis indstillingen af høsten som følge af kontaminering af bløddyr er 
et resultat af spredning af toksisk plankton eller forekomst af biotoksinholdigt plankton eller 
på grund af mikrobiologisk kontaminering.

Ændringsforslag 718
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) naturkatastrofer eller miljøhændelser, 
der formelt anerkendes af de kompetente 
myndigheder i den relevante medlemsstat.

d) langvarige farlige vejrforhold til havs, 
som påvirker et bestemt fiskeriområde, et 
officielt vejrvarsel fra en medlemsstats 
nationale vejrtjeneste skal udsendes og 
iværksættes, naturkatastrofer eller 
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miljøhændelser, der formelt anerkendes af 
de kompetente myndigheder i den 
relevante medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 719
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) naturkatastrofer eller miljøhændelser, 
der formelt anerkendes af de kompetente 
myndigheder i den relevante medlemsstat.

d) naturkatastrofer, miljøhændelser eller
ulykker til havs, som sker i forbindelse 
med fiskeriaktiviteter, der formelt 
anerkendes af de kompetente myndigheder 
i den relevante medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) naturkatastrofer eller miljøhændelser, 
der formelt anerkendes af de kompetente 
myndigheder i den relevante medlemsstat.

d) naturkatastrofer eller miljøhændelser
eller kontaminering af fiskerizoner, der 
formelt anerkendes af de kompetente 
myndigheder i den relevante medlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag 721
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) søfartsulykker, som kan have 
indvirkning på havområder og kysterne 
og påvirke fiskeressourcerne.

Or. es

Begrundelse

Gentagne søfartsulykker på den europæiske kyst som i tilfældet med Erika og Prestige har 
haft miljømæssig og økonomisk indvirkning på havfiskeriressourcerne og på økonomierne i 
de kystområder, som er blevet udsat for udslip af olie og andre stoffer. Det er derfor 
nødvendigt at behandle dette forhold i relation til mulige følger i tilfælde af lignende ulykker.

Ændringsforslag 722
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tilbagevendende sæsonbetinget ophør 
af fiskeriaktiviteter tages ikke i 
betragtning i forbindelse med 
godtgørelser eller betalinger i henhold til 
denne artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 723
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte omhandlet i stk. 1 må kun ydes, 
hvis:

udgår
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a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

b) det økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
årsomsætning beregnet på grundlag af 
virksomhedens gennemsnitsomsætning i 
de foregående tre kalenderår.

Or. es

Begrundelse

Ekstraordinære indstillinger af fiskeriaktiviteten har indvirkning på flåderne og ikke på 
fartøjerne, til skade for den økonomiske konkurrenceevne og for levedygtigheden af alle de 
fartøjer, den består af. Minimumstiden, som flåden ligger stille, bør fastsættes på basis af 
teknisk-videnskabelige rapporter, og kontrollen vedrørende kravet til virksomhedernes 
omsætning bør ikke besværliggøre den nødvendige administrative fleksibilitet inden for denne 
form for foranstaltninger for ikke at skade fiskerne yderligere.

Ændringsforslag 724
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte omhandlet i stk. 1 må kun ydes, 
hvis:

udgår

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

b) det økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
årsomsætning beregnet på grundlag af 
virksomhedens gennemsnitsomsætning i 
de foregående tre kalenderår.

Or. fr

Ændringsforslag 725
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

udgår

Or. es

Ændringsforslag 726
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 15 på 
hinanden følgende dage, og

Or. es

Ændringsforslag 727
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs fiskeriaktiviteter er 
indstillet i mindst 30 på hinanden følgende 
dage, og

Or. it

Begrundelse

For at gøre artiklen virkningsfuld bør tidsrammen ændres, for så vidt som fiskeriaktiviteten i 
realiteten er stærkt afhængig af udefrakommende faktorer, der undertiden påvirker denne 
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meget kraftigt.

Ændringsforslag 728
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs fiskeriaktiviteter er 
indstillet i mindst 30 på hinanden følgende 
dage, og

Or. it

Ændringsforslag 729
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18.º – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 30 dage, og

Or. pt

Ændringsforslag 730
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 30 på 
hinanden følgende dage, og

Or. es
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Ændringsforslag 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 60 på 
hinanden følgende dage, og

Or. es

Begrundelse

Støtte fra EHFF er nødvendig, når fiskeriaktiviteterne indstilles i over 60 på hinanden 
følgende dage, og tabene er på 10 % i forhold til det forrige år. Hvis disse tærskler hæves, vil 
det ikke omfatte ekstraordinære indstillinger af fiskeriaktiviteten, begrundet med force 
majeure eller iværksat for at bevare bestandene.

Ændringsforslag 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 120 på 
hinanden følgende dage, og

Or. en

Ændringsforslag 733
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle a) det berørte fartøjs kommercielle 
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aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, som ikke er 
forudset i periodiske afslutninger, og

Or. en

Ændringsforslag 734
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, og

a) det berørte fartøjs kommercielle 
aktiviteter er indstillet i mindst 90 på 
hinanden følgende dage, eller 25 % af 
tiden i forbindelse med sæsonfiskeri, og

Or. en

Ændringsforslag 735
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
årsomsætning beregnet på grundlag af 
virksomhedens gennemsnitsomsætning i 
de foregående tre kalenderår.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 736
João Ferreira

Forslag til forordning
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Artikel 18.º – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds
årsomsætning beregnet på grundlag af 
virksomhedens gennemsnitsomsætning i 
de foregående tre kalenderår.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 737
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
årsomsætning beregnet på grundlag af 
virksomhedens gennemsnitsomsætning i 
de foregående tre kalenderår.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 738
Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
årsomsætning beregnet på grundlag af 
virksomhedens gennemsnitsomsætning i 
de foregående tre kalenderår.

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 739
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
årsomsætning beregnet på grundlag af 
virksomhedens gennemsnitsomsætning i 
de foregående tre kalenderår.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det økonomiske tab som følge af ophøret 
beløber sig til mere end 30 % af den 
pågældende virksomheds årsomsætning 
beregnet på grundlag af virksomhedens 
gennemsnitsomsætning i de foregående tre
kalenderår.

b) det økonomiske tab som følge af ophøret 
beløber sig til mere end 10 % af den 
pågældende virksomheds årsomsætning 
beregnet på grundlag af virksomhedens 
gennemsnitsomsætning i det foregående 
kalenderår.

Or. es

Begrundelse

Støtte fra EHFF er nødvendig, når fiskeriaktiviteterne indstilles i over 30 på hinanden 
følgende dage, og tabene er på 10 % i forhold til det forrige år. Hvis disse tærskler hæves, vil 
det ikke omfatte ekstraordinære indstillinger af fiskeriaktiviteten, begrundet med force 
majeure eller iværksat for at bevare bestandene.

Ændringsforslag 741
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Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

Henvisningen til antallet af havdage i 
dette stykke gælder ikke for ålefiskeri.

Or. es

Ændringsforslag 742
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 30 dage 
om året i det kalenderår, der går forud for 
det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

Or. es

Ændringsforslag 743
Czesław Hoc
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) operatører af fiskerfartøjer, der er 
registreret som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 180 dage 
i løbet af de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

Or. en

Begrundelse

Der bør ydes støtte til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter til repræsentanten for fartøjet 
(operatøren), som ikke altid er fartøjets ejer. I takt med nedgangen i bestandene i Østersøen 
tvinges fiskere i stigende grad til at undlade at fiske. Samtidig gør vejrforholdene det ofte 
umuligt at drage til søs, og det vil derfor blive vanskeligt at opfylde betingelsen om at fiske så 
mange dage.

Ændringsforslag 744
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af eller redere til fiskerfartøjer, der 
er registreret som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i et gennemsnit af 
90 dage om året i de to kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet, eller

Or. it

Ændringsforslag 745
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i et gennemsnit af 
90 dage om året i de to kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet, eller

Or. it

Ændringsforslag 746
Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i et gennemsnit af 
90 dage om året i de to kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet, eller

Or. it

Ændringsforslag 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 90 dage 
om året i det kalenderår, der går forud for 
det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

Or. es
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Begrundelse

De betingelser, der er knyttet til rederne gennem de tre år forud for ansøgningen og for en 
periode på 120 dage, udelukker de skibe, der påbegynder deres fiskeriaktivitet. Det drejer sig 
derfor om virksomheder med en mere skrøbelig finansiel ligevægt.

Ændringsforslag 748
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året, eller 30 % af tiden i forbindelse 
med sæsonfiskeri, i de to kalenderår, der 
går forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet, eller

Or. en

Ændringsforslag 749
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
i mindst to ud af de tre kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet, eller

Or. en

Begrundelse

I de nordlige EU-farvande kan en hård vinter med megen isdannelse medføre en stor nedgang 
i antallet af dage, hvor det er muligt at gennemføre fiskeriaktiviteter.
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Ændringsforslag 750
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
om året i de to kalenderår, der går forud for 
det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

Or. fr

Ændringsforslag 751
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet, eller

a) ejere af fiskerfartøjer, der er registreret 
som aktive, og som har udført 
fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage 
i de tre kalenderår, der går forud for det år, 
hvor støtteansøgningen blev indgivet, eller

Or. es

Ændringsforslag 752
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det



AM\1167349DA.docx 43/168 PE629.604v01-00

DA

ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

midlertidige ophør, i mindst 180 dage i
løbet af de tre kalenderår, der går forud for 
det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

Or. en

Begrundelse

I takt med nedgangen i bestandene i Østersøen tvinges fiskere i stigende grad til at undlade at 
fiske. Samtidig gør vejrforholdene det ofte umuligt at drage til søs, og det vil derfor blive 
vanskeligt at opfylde betingelsen om at fiske så mange dage.

Ændringsforslag 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 90 dage i 
det kalenderår, der går forud for det år, 
hvor støtteansøgningen blev indgivet.

Or. es

Begrundelse

De betingelser, der er knyttet til besætningsmedlemmerne i de tre år, der går forud for 
indgivelsen af støtteansøgningen og for en periode på 120 dage, udelukker personer, der ikke 
var en del af besætningen de foregående tre år, og som ikke har arbejdet de 120 dage, som 
anført i dette afsnit. Der sker ofte det, at unge besætningsmedlemmer tager hyre på et skib 
uden at have arbejdet på det i tre år og uden at opfylde de 120 dage med fiskeriaktivitet.

Ændringsforslag 754
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
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ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

ekstraordinære ophør, i et gennemsnit af 
90 dage om året i de to kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet.

Or. it

Begrundelse

Fiskeriaktiviteten er stærkt afhængig af udefrakommende faktorer, der undertiden påvirker 
denne meget kraftigt.

Ændringsforslag 755
Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i et gennemsnit af 
90 dage om året i de to kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet.

Or. it

Ændringsforslag 756
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i et gennemsnit af 
90 dage om året i de to kalenderår, der går 
forud for det år, hvor støtteansøgningen 
blev indgivet.

Or. it
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Begrundelse

For at gøre artiklen virkningsfuld bør tidsrammen ændres, for så vidt som fiskeriaktiviteten i 
realiteten er stærkt afhængig af udefrakommende faktorer, der undertiden påvirker denne 
meget kraftigt.

Ændringsforslag 757
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det
midlertidige ophør, i mindst 120 dage i
løbet af de to kalenderår, der går forud for 
det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

Or. en

Ændringsforslag 758
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage 
om året i de to kalenderår, der går forud for 
det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

Or. fr

Ændringsforslag 759
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage 
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det
midlertidige ophør, i mindst 120 dage om 
året i de tre kalenderår, der går forud for 
det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

Or. de

Ændringsforslag 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage
om året i de tre kalenderår, der går forud 
for det år, hvor støtteansøgningen blev 
indgivet.

b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 
EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 
ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage i 
de tre kalenderår, der går forud for det år, 
hvor støtteansøgningen blev indgivet.

Or. es

Ændringsforslag 761
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fiskere fra land, der er berørt af det 
midlertidige ophør, og som har arbejdet i 
mindst 120 dage i løbet af de to 
kalenderår, der går forud for det år, hvor 
støtteansøgningen blev indgivet.

Or. fr
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Begrundelse

Fiskere fra land skal også tages i betragtning i forbindelse med godtgørelse for midlertidigt 
ophør med fiskeriaktiviteter

Ændringsforslag 762
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Henvisningen til antallet af havdage i 
dette stykke gælder ikke for ålefiskeri.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ålen er en art som alle andre og bør ikke være relevant med hensyn til gennemførelsen af 
denne foranstaltning.

Ændringsforslag 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Henvisningen til antallet af havdage i dette 
stykke gælder ikke for ålefiskeri.

Henvisningen til antallet af havdage i dette 
stykke gælder ikke for ålefiskeri og 
fartøjer under 10 m.

Or. en

Ændringsforslag 764
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Støtte til en ekstraordinær eller midlertidig indstilling af fangstaktiviteten bør ikke knyttes til 
en ubegrundet grænse på seks måneder. Tværtimod bør varigheden orientere sig efter 
årsagen til ophøret. Beslutningen om størrelse og varighed bør orientere sig efter fiskernes 
indkomsttab og være overladt til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 765
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18.º – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 766
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre overensstemmelse i artiklens ordlyd.

Ændringsforslag 767
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 768
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Artikel 18a

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

1. EHFF kan støtte foranstaltninger til 
midlertidigt ophør af fiskeriaktiviteter i 
følgende tilfælde: a) perioder med 
biologisk hvile; b) hvor det midlertidige 
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ophør er fastsat i en forvaltningsplan, der 
er vedtaget i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, 
eller i en flerårig plan, der er vedtaget i 
henhold til artikel 9 og 10 i forordning 
(EU) nr. 1380/2013, og hvor, baseret på 
videnskabelig rådgivning, en reduktion af 
fiskeriindsatsen er nødvendig for at nå de 
målsætninger, der er fastsat i artikel 2, 
stk. 2, og stk. 5, litra a), i forordning (EU) 
nr. 1380/2013. 

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

3. Støtten omhandlet i stk. 1 ydes kun til: 
a) ejere af eller redere til EU-
fiskerfartøjer, der er registreret som 
aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter 
til havs i mindst 90 dage i gennemsnit i 
løbet af de to år, der går forud for datoen 
for indgivelse af støtteansøgningen, eller 
b) fiskere, der har arbejdet til havs i 
mindst 90 dage i gennemsnit i løbet af de 
to år, der går forud for datoen for 
indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-
fiskerfartøj, som er berørt af det 
midlertidige ophør. 

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 769
Renata Briano

Forslag til forordning
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Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

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

a) perioder med biologisk hvile

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

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

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

a) ejere af eller redere til EU-
fiskerfartøjer, der er registreret som 
aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter 
til havs i mindst 90 dage i gennemsnit i 
løbet af de to år, der går forud for datoen 
for indgivelse af støtteansøgningen, eller

b) fiskere, der har arbejdet til havs i 
mindst 90 dage i gennemsnit i løbet af de 
to år, der går forud for datoen for 
indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-
fiskerfartøj, som er berørt af det 
midlertidige ophør.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 770
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

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

a) perioder med biologisk hvile

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

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

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

a) ejere af eller redere til EU-
fiskerfartøjer, der er registreret som 
aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter 
til havs i mindst 90 dage i gennemsnit i 
løbet af de to år, der går forud for datoen 
for indgivelse af støtteansøgningen, eller

b) fiskere, der har arbejdet til havs i 
mindst 90 dage i gennemsnit i løbet af de 
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to år, der går forud for datoen for 
indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-
fiskerfartøj, som er berørt af det 
midlertidige ophør.

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 771
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

1. EHFF kan støtte foranstaltninger til 
midlertidigt ophør af fiskeriaktiviteter i 
følgende tilfælde: a) perioder med 
biologisk hvile; b) hvor det midlertidige 
ophør er fastsat i en forvaltningsplan, der 
er vedtaget i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, 
eller i en flerårig plan, der er vedtaget i 
henhold til artikel 9 og 10 i forordning 
(EU) nr. 1380/2013, og hvor, baseret på 
videnskabelig rådgivning, en reduktion af 
fiskeriindsatsen er nødvendig for at nå de 
målsætninger, der er fastsat i artikel 2, 
stk. 2, og stk. 5, litra a), i forordning (EU) 
nr. 1380/2013.

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

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

a) ejere af eller redere til EU-
fiskerfartøjer, der er registreret som 
aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter 
til havs i mindst 90 dage i gennemsnit i 
løbet af de to år, der går forud for datoen 
for indgivelse af støtteansøgningen, eller

b) fiskere, der har arbejdet til havs i 
mindst 90 dage i gennemsnit i løbet af de 
to år, der går forud for datoen for 
indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-
fiskerfartøj, som er berørt af det 
midlertidige ophør.

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Godtgørelse til kriseramte fiskere samt 
saltvands- og 

ferskvandsakvakulturproducenter

I tilfælde af en krise på fiskeri- og 
akvakulturmarkedet, naturkatastrofer 
eller miljøhændelser kan EHFAF yde 
støtte til fiskere og hav- og 
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ferskvandsakvakulturproducenter, som er 
berørt af krisen. Støtten kan ydes til 
modregning i de skadesbeløb, som 
myndighederne i den pågældende 
medlemsstat formelt har indberettet. 
Medlemsstaten kan yde støtten enten 
direkte til de berørte fiskere og 
akvakulturproducenter eller gennem 
bidrag til en fælles risikofond.

Or. en

Begrundelse

Ligesom landbrugsfondene etableres også et markedssikkerhedsnet for fiskere og 
akvakulturproducenter.

Ændringsforslag 773
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte udvikling og 
gennemførelse af en EU-
fiskerikontrolordning som omhandlet i 
artikel 36 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009.

1. EHFAF kan støtte udvikling og 
gennemførelse af en EU-
fiskerikontrolordning som omhandlet i 
artikel 36 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009.

Or. en

Ændringsforslag 774
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Navnlig følgende typer af operationer 
er støtteberettigede:

a) indkøb og iværksættelse af 
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foranstaltninger, som er nødvendige for at 
kontrollere fiskeriet i havene og de indre 
farvande

b) driftsomkostninger i forbindelse med 
gennemførelse af kontrolforanstaltninger 
vedrørende fiskeri i havene og de indre 
farvande

c) planlægning af seminarer, indkøb af 
medieværktøjer, formidling af 
information om bl.a. bekæmpelse af 
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri 
(IUU) eller reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.

Or. en

Begrundelse

Listen over støtteberettigede omkostninger i den foreslåede forordning er for smal. Mangel på 
finansiering af kontroller kan i alvorlig grad bidrage til mangel på en bæredygtig forvaltning 
af levende ressourcer i Østersøen.

Ændringsforslag 775
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 13, litra j), kan støtte 
omhandlet i stk. 1 også dække:

2. Uanset artikel 13 kan støtte omhandlet i 
stk. 1 også dække:

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 13.

Ændringsforslag 776
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 13, litra j), kan støtte 
omhandlet i stk. 1 også dække:

2. Uanset artikel 13 kan støtte omhandlet i 
stk. 1 også dække:

Or. it

Begrundelse

Litra j) stryges i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 13.

Ændringsforslag 777
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anskaffelse og installation på fartøjer af 
de nødvendige komponenter til 
obligatoriske fartøjssporings- og 
elektroniske indberetningssystemer, der 
anvendes til kontrolformål, dog kun i 
tilfælde af fartøjer til kystfiskeri af mindre 
omfang

a) anskaffelse, installation og styring på 
fartøjer af de nødvendige komponenter til 
obligatoriske fartøjssporings- og 
elektroniske indberetningssystemer, der 
anvendes til kontrolformål, dog kun i 
tilfælde af fartøjer med en længde overalt 
på under 12 m

Or. it

Begrundelse

Ændringen af stk. 2, litra a), er nødvendig af hensyn til retsklarheden.

Ændringsforslag 778
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anskaffelse og installation på fartøjer af 
de nødvendige komponenter til 
obligatoriske fartøjssporings- og 
elektroniske indberetningssystemer, der 
anvendes til kontrolformål, dog kun i 

a) anskaffelse, installation og styring på 
fartøjer af de nødvendige komponenter til 
obligatoriske fartøjssporings- og 
elektroniske indberetningssystemer, der 
anvendes til kontrolformål, dog kun i 
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tilfælde af fartøjer til kystfiskeri af mindre 
omfang

tilfælde af fartøjer med en længde overalt 
på under 12 m

Or. it

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at sikre retsklarhed.

Ændringsforslag 779
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anskaffelse og installation på fartøjer af 
de nødvendige komponenter til
obligatoriske fartøjssporings- og 
elektroniske indberetningssystemer, der 
anvendes til kontrolformål, dog kun i 
tilfælde af fartøjer til kystfiskeri af mindre 
omfang

a) anskaffelse og installation på fartøjer af 
de nødvendige komponenter til 
fartøjssporings- og elektroniske 
indberetningssystemer, der anvendes til
kontrol- og inspektionsformål, dog kun i 
tilfælde af fartøjer til kystfiskeri af mindre 
omfang

Or. en

Ændringsforslag 780
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anskaffelse og installation på fartøjer af 
de nødvendige komponenter til
obligatoriske elektroniske 
fjernovervågningssystemer, der anvendes 
til kontrol af gennemførelsen af den 
landingsforpligtelse, der er omhandlet i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

b) anskaffelse og installation på fartøjer af 
de nødvendige komponenter til 
elektroniske fjernovervågningssystemer, 
der anvendes til kontrol af gennemførelsen 
af den landingsforpligtelse, der er 
omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) 
nr. 1380/2013

Or. en
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Ændringsforslag 781
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) anskaffelse og installation på fartøjer af 
udstyr til obligatorisk kontinuerlig måling 
og registrering af 
fremdrivningsmaskineffekt.

c) anskaffelse og installation på fartøjer af 
udstyr til kontinuerlig måling og 
registrering af fremdrivningsmaskineffekt.

Or. en

Ændringsforslag 782
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 19.º – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte omhandlet i stk. 1 kan også 
bidrage til maritim overvågning, jf. artikel 
28, og til det europæiske samarbejde om 
kystvagtfunktioner, jf. artikel 29.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 783
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte omhandlet i stk. 1 kan også 
bidrage til maritim overvågning, jf. artikel 
28, og til det europæiske samarbejde om 
kystvagtfunktioner, jf. artikel 29.

3. Støtte omhandlet i stk. 1 kan også 
bidrage til maritim overvågning, jf. artikel 
28.
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Or. fr

Ændringsforslag 784
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 20 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsamling og behandling af data til
fiskeriforvaltning og videnskabelige 
formål

Indsamling og behandling af data til
fiskeri- og akvakulturforvaltning og
videnskabelige formål

Or. en

Ændringsforslag 785
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 786
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 788
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 20.º – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter for at fastsætte 

udgår
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regler om procedurer, format og 
tidsplaner for fremsendelse af de 
nationale arbejdsplaner, der er omhandlet 
i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 53, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 789
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 20.º – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der godkender 
eller ændrer de nationale arbejdsplaner, 
som er omhandlet i stk. 1, senest den 31. 
december i året forud for det år, hvor 
arbejdsplanen skal finde anvendelse.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 790
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte godtgørelse for 
meromkostninger, som støttemodtagerne 
har ved fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i artikel 6, 
stk. 2.

1. EHFF kan støtte godtgørelse for 
meromkostninger, som støttemodtagerne 
har ved fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i den 
yderste periferi. Ordningen finder 
anvendelse på alle meromkostninger ved 
fangst og opdræt.

Or. fr



AM\1167349DA.docx 63/168 PE629.604v01-00

DA

Begrundelse

Denne artikel bør finde anvendelse på alle regionerne i den yderste periferi. Den bør 
endvidere tage alle meromkostninger for operatører i regionerne i den yderste periferi i 
betragtning.

Ændringsforslag 791
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte godtgørelse for 
meromkostninger, som støttemodtagerne 
har ved fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i artikel 6, 
stk. 2.

1. EHFF kan støtte godtgørelse for 
meromkostninger, som støttemodtagerne 
har ved fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i den 
yderste periferi og de øer, der er 
omhandlet i artikel 174 i TEUF, som 
omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 792
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte godtgørelse for 
meromkostninger, som støttemodtagerne 
har ved fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i artikel 6, 
stk. 2.

1. EHFAF kan støtte godtgørelse for 
meromkostninger, som støttemodtagerne 
har ved fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i artikel 6, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 793
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de 
i stk. 1 omhandlede regioner og i 
overensstemmelse med de i henhold til stk. 
7 fastsatte kriterier en liste over, hvilke 
fiskevarer og akvakulturprodukter og 
hvilken mængde heraf der kan ydes 
godtgørelse for.

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de 
i stk. 1 omhandlede regioner og i 
overensstemmelse med de i henhold til stk. 
7 fastsatte kriterier en liste over
meromkostningerne ved fangst og opdræt. 
Den opstiller ligeledes en liste over, hvilke 
fiskevarer og akvakulturprodukter og 
hvilken mængde heraf der kan ydes 
godtgørelse for.

Or. fr

Begrundelse

Alle meromkostninger for operatører i regionerne i den yderste periferi bør tages i 
betragtning.

Ændringsforslag 794
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 795
João Ferreira, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fanget af EU-fiskerfartøjer, som er 
registreret i en havn i en af de regioner, 
der henvises til i stk. 1, men som ikke 
udøver deres aktivitet i denne region, eller 
deres sammenslutning

Or. fr

Ændringsforslag 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den godtgørelse, der udbetales til 
støttemodtagere, som udfører aktiviteter 
omhandlet i stk. 1 i regionerne i den 
yderste periferi, eller som ejer et fartøj, der 
er registreret i en havn i disse regioner, skal 
for at undgå overkompensation tage hensyn 
til:

6. Den godtgørelse, der udbetales til 
støttemodtagere, som udfører aktiviteter 
omhandlet i stk. 1 i regionerne i den 
yderste periferi, eller som ejer et fartøj, der 
er registreret i en havn og udfører sin 
aktivitet i disse regioner, skal for at undgå 
overkompensation tage hensyn til:

Or. fr

Ændringsforslag 797
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 21.º – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 52, 
om fastlæggelse af kriterierne for 
beregning af meromkostningerne som 
følge af de særlige ulemper i de berørte 
regioner.

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 798
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a

POSEI

Kommissionen forelægger en rapport om 
gennemførelsen af bestemmelserne for de 
ultraperifere regioner inden udgangen af 
2022 og fremsætter om nødvendigt 
passende forslag. Kommissionen vurderer 
muligheden for at oprette et særligt 
program for bestemte regioner som følge 
af deres afsides beliggenhed og økarakter 
(POSEI) for så vidt angår hav- og 
fiskerispørgsmål.

Or. es

Ændringsforslag 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 22 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav- og 
kystområder

Beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav-, 
ferskvands- og kystområder

Or. en

Begrundelse

Man bør ikke glemme ferskvandsakvakulturen i forbindelse med miljøforanstaltninger og 
miljøstøtte.

Ændringsforslag 800
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte foranstaltninger til 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav- og 
kystområder, herunder i indre farvande.

1. EHFAF kan støtte foranstaltninger til 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav-, 
ferskvands- og kystområder, herunder i 
indre farvande.

Or. en

Begrundelse

Man bør ikke glemme ferskvandsakvakulturen i forbindelse med miljøforanstaltninger og 
miljøstøtte.

Ændringsforslag 801
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte foranstaltninger til 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav- og 
kystområder, herunder i indre farvande.

1. EHFF kan støtte foranstaltninger til 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i hav- og 
kystområder.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 802
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte omhandlet i stk. 1 kan dække: 2. Støtte omhandlet i stk. 1 kan navnlig
dække:

Or. en

Ændringsforslag 803
Maurice Ponga, Alain Cadec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) godtgørelser til fiskere for indsamling af 
tabte fiskeredskaber og havaffald fra havet
og ligeledes til indsamling af sargassotang 
i de berørte regioner i den yderste periferi

Or. fr

Begrundelse

Udbredelsen af sargassotang i regionerne i den yderste periferi, der navnlig er knyttet til 
klimaændringer og til forsuringen af havene, forårsager alvorlige skader og hindrer den 
økonomiske udvikling i disse regioner. Fiskere, der indsamler sargassotang, bør derfor ydes 
kompensation.

Ændringsforslag 804
John Flack, Stefan Eck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) godtgørelser til både erhvervsfiskere og 
rekreative fiskere eller eventuelle 
ikkestatslige og civile initiativer for 
indsamling af tabte fiskeredskaber og 
havaffald til havs

Or. en
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Ændringsforslag 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 806
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) indsamling af tabte fiskeredskaber og 
havaffald fra havet, foretaget af fiskerne 
selv, og godtgørelser til dem

Or. es

Begrundelse

For at fiskernes indsamling af affald bliver effektiv, kræves instruktion af de interesserede, 
opsamlingssystemer til affald på land, kommunikationsaktiviteter osv. foruden godtgørelse til 
fiskerne.

Ændringsforslag 807
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) incitamenter til fiskere for indsamling af 
tabte fiskeredskaber og havaffald fra havet
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Or. pt

Ændringsforslag 808
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald indsamlet fra havet

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald samt uønskede fangster, jf. 
artikel 15 i forordning (EU) nr.
1380/2013, indsamlet fra havet

Or. it

Begrundelse

Med ændringsforslaget indføres mulighed for at finansiere landbaserede strukturer til 
opfyldelse af landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 809
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald indsamlet fra havet

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald samt uønskede fangster, jf. 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1380/2013, indsamlet fra havet

Or. it

Ændringsforslag 810
Renata Briano
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald indsamlet fra havet

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald samt uønskede fangster, jf. 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1380/2013, indsamlet fra havet

Or. it

Begrundelse

Med ændringsforslaget indføres mulighed for at finansiere landbaserede strukturer til 
opfyldelse af landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 811
Czesław Hoc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald indsamlet fra havet

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtage- og 
genanvendelsesfaciliteter til rådighed til 
tabte fiskeredskaber og havaffald indsamlet 
fra havet

Or. en

Begrundelse

Rammerne for støtte bør udvides til også at omfatte udvikling af effektive 
genanvendelsesmetoder til spøgelsesnet, som opsamles til havs, og andet havaffald.

Ændringsforslag 812
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald indsamlet fra havet

b) investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtage- og 
opbevaringsfaciliteter til rådighed til tabte 
fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra 
havet

Or. en

Ændringsforslag 813
John Flack, Stefan Eck

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) investeringer som hjælp til 
fiskerfartøjer i forbindelse med indkøb og 
montering af udstyr til bjærgning af 
mistede fiskeredskaber og til installation 
af sporingsudstyr i fiskeredskaber og til 
uddannelse af personalet i bjærgning af 
udstyr

Or. en

Ændringsforslag 814
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) beskyttelse af udstyr og fangster mod 
pattedyr og fugle, der er beskyttet i 
henhold til direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, såfremt dette ikke 
underminerer selektiviteten af 
fiskeredskaberne

Or. en
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Ændringsforslag 815
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) godtgørelse for anvendelse af 
bæredygtige fiskeredskaber og redskaber 
til skaldyrsfiskeri

Or. es

Begrundelse

Denne inklusion vil fremme en særlig god behandling af det ikkeindustrielle fiskeri af flere 
arter, der anvender bæredygtige fiskeredskaber, rettet mod en modernisering af 
fiskeredskaberne og kontinuitet i beskyttelsen af havmiljøet.

Ændringsforslag 816
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger til opnåelse og 
bevarelse af en god miljøtilstand på 
ferskvandsområdet

Or. en

Begrundelse

Man bør ikke glemme ferskvandsakvakulturen i forbindelse med miljøforanstaltninger og 
miljøstøtte.

Ændringsforslag 817
João Ferreira, Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) beskyttelse af arter i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF i 
overensstemmelse med de prioriterede 
aktionsplaner, der er fastlagt i henhold til
artikel 8 i direktiv 92/43/EØF.

f) beskyttelse af arter i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF i 
overensstemmelse med de prioriterede 
aktionsplaner, der er fastlagt i henhold til
artikel 8 i direktiv 92/43/EØF samt 
beskyttelse af alle de arter, der er omfattet 
af konventionen om international handel 
med udryddelsestruede vilde dyr og 
planter (CITES) og/eller er opført på den 
røde liste udarbejdet af Den 
Internationale Union for Naturbevarelse 
(IUCN).

Or. fr

Ændringsforslag 818
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) etablering, installation eller 
modernisering af faste eller mobile 
anordninger, der skal beskytte og fremme 
den marine fauna og flora, herunder 
videnskabelig forberedelse og vurdering 
heraf og, for så vidt angår regionerne i 
den yderste periferi, forankrede 
anordninger til tiltrækning af fisk, som 
bidrager til bæredygtigt og selektivt 
fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 819
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) uddannelse af fiskere med henblik på 
at øge kendskabet til og formindske 
fiskeriets indvirkning på det marine miljø, 
især hvad angår anvendelse af mere 
selektive redskaber og udstyr.

Or. fr

Begrundelse

EHFF bør finansiere uddannelsesforanstaltninger for fiskere med henblik på at formindske 
fiskeriets indvirkning på det marine miljø, især hvad angår anvendelse af mere selektive 
redskaber og udstyr.

Ændringsforslag 820
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) godtgørelsesordninger for skader på 
fangster forårsaget af pattedyr og fugle, 
der er beskyttet i henhold til direktiv 
92/43/EØF og 2009/147/EF.

Or. it

Begrundelse

Tilføjelse af en foranstaltning, der allerede forefindes i EHFF 2014-2020, hvad angår 
godtgørelse for skader forårsaget af havfugle og havpattedyr.

Ændringsforslag 821
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) godtgørelsesordninger for skader på 
fangster forårsaget af pattedyr og fugle, 
der er beskyttet i henhold til direktiv 
92/43/EØF eller 2009/147/EF.

Or. en

Ændringsforslag 822
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) godtgørelsesordninger for skader på 
fangster forårsaget af pattedyr og fugle, 
der er beskyttet i henhold til direktiv 
92/43/EØF eller 2009/147/EF.

Or. it

Begrundelse

Med ændringsforslaget genindføres en foranstaltning, der allerede forefindes i EHFF 2014-
2020.

Ændringsforslag 823
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) bidrag til en bedre forvaltning eller 
bevarelse af de marinbiologiske 
ressourcer.

Or. es
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Begrundelse

Det er vigtigt at opretholde støtten fastsat i EHFFE 2014-2020 for handlinger, som bidrager 
til en bedre forvaltning og bevarelse af de marinbiologiske ressourcer for projekter i 
kystområder, som er vigtige for de marine ressourcer, og i områder, som er vigtige for 
arternes reproduktion. 

Ændringsforslag 824
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) godtgørelse for skader forårsaget af 
pattedyr og fugle.

Or. en

Begrundelse

Den manglende støtte til godtgørelse for tab forårsaget af beskyttede pattedyr og fugle vil 
medføre nedgang i de befiskede fiskebestande i Østersøområdet.

Ændringsforslag 825
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) støtte til beskyttende jagt eller 
forvaltning af generende arter af dyreliv, 
der er til fare for opretholdelsen af et 
bæredygtigt niveau af fiskebestande.

Or. en

Ændringsforslag 826
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Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) direkte udsætning som en 
bevaringsforanstaltning i henhold til en af 
Unionens retsakter.

Or. en

Begrundelse

Manglen på støtte til udsætning, som har en direkte forbedrende indvirkning på 
bestandstørrelsen, udgør en reel risiko for bestandene.

Ændringsforslag 827
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) støtte til indsamling og forvaltning af 
data om forekomster af 
ikkehjemmehørende arter, som kan have
en katastrofal indvirkning på 
biodiversiteten.

Or. en

Begrundelse

Viden om forekomster af invasive ikkehjemmehørende arter i havområder vil sikre 
beskyttelsen af biodiversiteten og gøre det muligt at iværksætte hensigtsmæssige 
forebyggende foranstaltninger. For at beskytte havmiljøet og de levende ressourcer i havet 
mod indvirkningen fra invasive ikkehjemmehørende arter vil det også være vigtigt at støtte 
løsninger, der har til formål at bekæmpe sådanne arter.

Ændringsforslag 828
Werner Kuhn

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EHFF kan yde op til 100 % støtte til 
erstatninger og investeringer i henhold til 
artikel 22, stk. 2, litra a) og b).

Or. de

Begrundelse

Indsamling af tabte fiskeredskaber og affald genererer ingen indkomst for fiskerne, men 
skaber kun udgifter. Fiskere, der skal indsamle tabte fiskeredskaber og affald fra havet, skal 
derfor have op til 100 % erstatning fra EHFF.

Ændringsforslag 829
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 2, litra e) og f), omfatter 
tilsvarende foranstaltninger i 
akvakulturvirksomheder og dambrug.

Or. de

Ændringsforslag 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a

Videnskabelig forskning og 
dataindsamling om indvirkninger fra 

trækfugle

1. Med udgangspunkt i de flerårige 
nationale strategiplaner kan EHFF støtte 
iværksættelsen af nationale eller 
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tværnationale videnskabelige 
forskningsprojekter og 
dataindsamlingsprojekter med henblik på 
bedre at forstå trækfugles indvirkning på 
akvakultursektoren og andre relevante 
EU-fiskebestande. Sådanne projekter bør 
årligt offentliggøre deres resultater og 
komme med anbefalinger til bedre 
forvaltning.

2. For at være støtteberettiget skal et 
nationalt videnskabeligt forskningsprojekt 
eller dataindsamlingsprojekt omfatte 
mindst ét nationalt eller EU-anerkendt 
institut.

3. For at være støtteberettiget skal et 
tværnationalt videnskabeligt 
forskningsprojekt eller 
dataindsamlingsprojekt omfatte mindst ét 
institut fra mindst to forskellige 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 831
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a

Fiskerihavne, landingssteder, 
auktionshaller og nødhavne

Med forbehold af artikel 13, stk. 1, litra 
h), kan EHFF støtte investeringer, der 
forbedrer infrastrukturen i fiskerihavne 
og auktionshaller eller landingssteder og 
nødhavne, med henblik på at øge 
kvaliteten af, kontrollen med og 
sporbarheden for de landede produkter og 
forbedre sikkerheden og arbejdsvilkårene.

Or. en
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Begrundelse

Støtte til havneinfrastruktur vil bidrage til at øge kvaliteten af, kontrollen med og 
sporbarheden for de landede produkter, til at beskytte miljøet og til at forbedre fiskernes 
sikkerhed og arbejdsvilkår. Dette berører behovet for infrastruktur for fiskerihavne, havne og 
landingssteder.

Ændringsforslag 832
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22b

Innovationer

1. Med henblik på at fremme innovation 
inden for fiskeriet kan EHFF støtte 
projekter, der har til formål at udvikle 
eller indføre nye eller væsentligt 
forbedrede varer og udstyr, nye eller 
forbedrede processer og teknikker, nye 
eller forbedrede forvaltnings- og 
organisationssystemer, herunder på 
forarbejdnings- og afsætningsniveau, 
gradvis at eliminere udsmid og bifangster, 
indføre ny teknisk eller organisatorisk 
viden, som kan mindske fiskeriaktiviteters 
indvirkning på miljøet, herunder bedre 
fangstmetoder og redskabsselektivitet, 
eller at give en mere bæredygtig 
udnyttelse af havets biologiske ressourcer 
og sameksistens med beskyttede rovdyr.

2. Operationer, der finansieres i henhold 
til denne artikel, skal iværksættes af 
individuelle iværksættere eller 
producentorganisationer og 
sammenslutninger deraf.

3. Resultaterne af de operationer, der 
finansieres i henhold til denne artikel, 
offentliggøres af medlemsstaten.

Or. en
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Begrundelse

I lyset af at nogle af de negative fænomener, der for tiden observeres i det marine økosystem, 
højst sandsynligt skyldes samspillet mellem fiskeriet og havmiljøet, er det yderst vigtigt, at der 
straks søges løsninger, som kan reducere fiskeriets negative indvirkning på økosystemerne. 
En af mulighederne for at begrænse fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem 
kan også være at afdække muligheden for at benytte udstyr og fiskeredskaber, som ikke er 
skadelige for havmiljøet.

Ændringsforslag 833
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden 
i Unionen gennem konkurrence- og
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Prioritet 2: Fremme af bæredygtig 
akvakultur

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen

Or. es
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Ændringsforslag 835
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen

Or. es

Ændringsforslag 836
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtigt fiskeri, akvakultur og
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Or. fr

Ændringsforslag 837
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og
bæredygtigt fiskeri og akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
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markeder markeder

Or. en

Ændringsforslag 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår

Akvakultur

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

2. Støtte omhandlet i stk. 1 skal være i 
overensstemmelse med de flerårige 
nationale strategiplaner for udvikling af 
akvakultur, jf. artikel 34, stk. 2, i
forordning (EU) nr. 1380/2013.

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der 
er omhandlet i artikel 52 i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. 
nævnte forordnings artikel 10. 

_________________

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

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

Or. es

Ændringsforslag 839
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 23 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Akvakultur Bæredygtig akvakultur

Or. en

Ændringsforslag 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte fremme af bæredygtig 
akvakultur som omhandlet i artikel 34, stk. 
1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den
kan også støtte dyresundhed og
dyrevelfærd inden for akvakultur i 

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

med Europa-Parlamentets of Rådets 
forordning (EU) 2016/42932 og Europa-
Parlamentets of Rådets forordning (EU) nr. 
652/201433.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 841
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte fremme af bæredygtig 
akvakultur som omhandlet i artikel 34, stk. 
1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den 
kan også støtte dyresundhed og 
dyrevelfærd inden for akvakultur i 

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

(Geografiske Indikationer) angivet i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning 1151/2012 om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
og fødevarer. Den kan også støtte
dyresundhed og dyrevelfærd inden for 
akvakultur i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets of Rådets forordning
(EU) 2016/42932 og Europa-Parlamentets 
of Rådets forordning (EU) nr. 652/201433.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. es

Ændringsforslag 842
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. EHFF kan støtte fremme af bæredygtig 
akvakultur som omhandlet i artikel 34, stk. 
1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den 
kan også støtte konkrete problemstillinger, 
der opstår i sektoren på grund af invasive 
ikkehjemmehørende arter, samt
dyresundhed og dyrevelfærd inden for 
akvakultur i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets of Rådets forordning
(EU) 2016/42932 og Europa-Parlamentets 
of Rådets forordning (EU) nr. 652/201433.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. nl

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2018 "På vej til en 
bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige 
udfordringer" (2017/2118 (INI)) og om østersborer.
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Ændringsforslag 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at sikre fødevaresikkerheden bidrager akvakultursektoren i betydelig grad. 
Dette bør anerkendes behørigt i forordningen.

Ændringsforslag 844
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________

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

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

33 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 
2014 om bestemmelser vedrørende 
forvaltning af udgifter i tilknytning til 
fødevarekæden, dyresundhed og 
dyrevelfærd samt til plantesundhed og 
planteformeringsmateriale, om ændring af 
Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 
2008/90/EF, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 
nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og 

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

om ophævelse af Rådets afgørelse 
66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og 
beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 
27.6.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 845
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________

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

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

33 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 
2014 om bestemmelser vedrørende 
forvaltning af udgifter i tilknytning til 
fødevarekæden, dyresundhed og 
dyrevelfærd samt til plantesundhed og 
planteformeringsmateriale, om ændring af 
Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 
2008/90/EF, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 
nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF og Europa-Parlamentets og 

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

Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og 
om ophævelse af Rådets afgørelse 
66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og 
beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 
27.6.2014, s. 1).

Or. de

Begrundelse

For at fremme akvakulturen er det nødvendigt med investeringer i nye og 
produktivitetsfremmende kapaciteter.

Ændringsforslag 846
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. a) For at fremme iværksætteri inden 
for akvakultur kan EHFF støtte nye 
brugeres oprettelse af 
akvakulturvirksomheder under visse 
betingelser:

- de nye brugere har tilstrækkelige og 
certificerede erhvervsmæssige 
færdigheder og kompetencer til udøvelsen

- det er første gang, de nye brugere starter 
en mikrovirksomhed eller lille virksomhed 
op som leder af en sådan virksomhed, og

- de nye brugere forelægger en 
forretningsplan for udviklingen af deres 
akvakulturaktiviteter og forpligter sig til 
miljøvenlige akvakulturteknikker.

b) støtte i henhold til punkt a) kan ske i 
form af acontobeløb, der tildeles før 
projektets udførelse.

Or. fr

Begrundelse

Akvakultur står over for adskillige udfordringer, og en af dem er generationsskifte. Det er 
vigtigt at bevare sektorens tiltrækningskraft og yde støtte til nye akvakulturbrugere, der står 



AM\1167349DA.docx 93/168 PE629.604v01-00

DA

for miljøvenlige projekter.

Ændringsforslag 847
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 23.º – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der 
er omhandlet i artikel 52 i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. 
nævnte forordnings artikel 10. 

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 848
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der 
er omhandlet i artikel 52 i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. 
nævnte forordnings artikel 10. 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 849
Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der 
er omhandlet i artikel 52 i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. 
nævnte forordnings artikel 10. 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 850
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der 
er omhandlet i artikel 52 i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. 
nævnte forordnings artikel 10. 

3. EHFF kan støtte:

a) produktive investeringer i akvakultur
b) fremme af innovation
c) fremme af menneskelig kapital og 
netværksarbejde
d) forvaltning, udskiftning og rådgivning 
til akvakulturanlæg
e) øgning af potentialet af zoner med 
vandkulturproduktion
f) fremme af nye bæredygtige 
akvakulturvirksomheder
g) omlægning af systemer til miljømæssig 
forvaltning og revision og til økologisk 
akvakultur
h) levering af miljømæssige 
tjenesteydelser
i) godtgørelse for indførelse af 
foranstaltninger på 
folkesundhedsområdet
j) fremme af foranstaltninger for 
dyresundhed og dyrevelfærd
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k) beskyttelse af 
akvakulturproducenternes indtægter 
gennem oprettelse af en 
akvakulturforsikring.

Or. es

Begrundelse

Støtten til udvikling af akvakultur bør omfatte flere foranstaltninger med tilstrækkelig støtte 
for at kunne implementere de strategiske nationale flerårsplaner til udvikling af akvakultur, 
som omhandlet i artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag 851
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 
artikel 10.

3. produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må støttes gennem 
de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, og gennem tilskud, 
især til små og mellemstore virksomheder,
jf. nævnte forordnings artikel 10.

Or. es

Begrundelse

Familiedrevne og mellemstore virksomheder har meget vanskeligt ved at opnå finansiering 
eller virkningsfulde finansieringsinstrumenter. EU anerkender, at der er få store investeringer 
i industrielle akvakulturer på grund af de store udgifter, det indebærer, finansieringssystemet 
burde derfor forstærkes og give en ligelig fordeling via tilskud, som primært rettes mod 
ekstensiv akvakultur, da det skaber flest jobs, og fordeles i kystzoner til styrkelse af de lokale 
økonomier i havområder og til opnåelse af større økonomisk og social samhørighed som det 
for eksempel sker ved muslingeopdræt i Galicien, krabbeopdræt, skaldyrsdyrkning etc. 

Ændringsforslag 852
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 
artikel 10.

3. Produktive bæredygtige investeringer i 
akvakultur i henhold til denne artikel må
navnlig støttes gennem de finansielle 
instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, 
jf. nævnte forordnings artikel 10, men kan 
også støttes gennem tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 
artikel 10.

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må støttes gennem
tilskud og gennem de finansielle 
instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, 
jf. nævnte forordnings artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må støttes gennem
ikketilbagebetalingspligtige tilskud,
finansielle instrumenter, der er omhandlet i 
artikel 52 i forordning (EU) nr. 
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gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 
artikel 10.

[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 
artikel 10.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår produktive investeringer i akvakultur bliver vi nødt til at kunne skille os ud 
med refusion af ikketilbagebetalingspligtige tilskud. Det potentielle tab derved ville få fiskere 
og akvakulturproducenter i form af små og mellemstore virksomheder, der tegner sig for 
næsten 100 % af akvakultursektoren, til at gå konkurs.

Ændringsforslag 855
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 
artikel 10.

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må støttes gennem
finansiel støtte og de finansielle 
instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, 
jf. nævnte forordnings artikel 10.

Or. de

Ændringsforslag 856
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Produktive investeringer i akvakultur i 
henhold til denne artikel må kun støttes 
gennem de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 

3. Investeringer i akvakultur i henhold til 
denne artikel må støttes gennem tilskud og 
gennem de finansielle instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings 
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artikel 10. artikel 10.

Or. en

Begrundelse

Akvakultursektoren består af tusindvis af meget små familieejede virksomheder, som ikke har 
kapacitet til at gennemføre vigtige foranstaltninger til udvikling af sektoren. Med dette 
ændringsforslag kan der ydes støtte til alle former for kollektive foranstaltninger af fælles 
interesse til udvikling af akvakultursektoren (ikke begrænset til produktive investeringer). 
Desuden bør støtte gennem tilskud ikke udelukkes, da små virksomheder ikke ubesværet kan 
få adgang til finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Støtte omhandlet i stk. 1 kan dække:

a) foranstaltninger til opnåelse eller 
opretholdelse af en god miljøtilstand i 
havmiljøet, som omhandlet i artikel 1 i 
direktiv 2008/56/EF, og en god økologisk 
tilstand i overfladevandområdet, som 
omhandlet i artikel 4 i direktiv 
2000/60/EF

b) gennemførelse af geografiske 
beskyttelsesforanstaltninger, jf. artikel 13, 
stk. 4, i direktiv 2008/56/EF

c) forvaltning, genopretning og 
overvågning af Natura 2000-områder i 
overensstemmelse med de prioriterede 
aktionsplaner, der er fastlagt i henhold til 
artikel 8 i direktiv 92/43/EØF

d) beskyttelse af arter i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF i 
overensstemmelse med de prioriterede 
aktionsplaner, der er fastlagt i henhold til 
artikel 8 i direktiv 92/43/EØF.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at sikre bæredygtighed i akvakultursektoren bør der foretages større 
investeringer for at sikre, at sektoren minimerer sin miljøpåvirkning som omhandlet i 
havstrategirammedirektivet, vandrammedirektivet, fugledirektivet og habitatdirektivet. For at 
sikre, at videnskabelige forskningsprojekter er uvildige, bør akvakulturbrugenes indtjening 
inden for de videnskabelige projekter trækkes fra udgifterne.

Ændringsforslag 858
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Man vil prioritere støtte til ekstensiv 
akvakultur såsom skaldyrsdyrkning og 
muslingeopdræt som del af det ekstensive 
og bæredygtige akvakultursystem til vands 
og til lands inden for erhvervsrettede 
aktiviteter vedrørende denne type 
akvakultur særligt med hensyn til 
kvinderne (skaldyrsfiskere, redere, ansatte 
i forarbejdningsindustrien, sælgere osv.) 
gennem en politik til ligestilling mellem 
mænd og kvinder.

Or. es

Begrundelse

Der er flest kvinder på området for ekstensiv akvakultur, og det udgør i mange tilfælde en del 
af familielivet, den økonomiske formåen og erhvervsfaglig dygtiggørelse. 

Ændringsforslag 859
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Saltvands- og 
ferskvandsakvakulturproducenter yder 
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betydelige miljømæssige, naturbevarende 
og klimavenlige økosystemtjenester. 
Medlemsstaterne kan derfor yde EU-støtte 
for at godtgøre deres tab af indkomst 
grundet akvakulturproducenternes 
indsats. Dette kan gøres gennem en 
områdebaseret udbetaling 
(miljøfremmende foranstaltninger baseret 
på hav- og ferskvand) eller gennem 
tilskud på baggrund af nøjagtige og 
objektive indikatorer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 860
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 24 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter

KAPITEL III (NYT) Prioritet 2a (ny): 
Fremme af konkurrenceprægede og 
bæredygtige fiskeri- og 
akvakulturmarkeder og 
forarbejdningssektorer, som bidrager til
fødevaresikkerheden i Unionen Artikel 24
Afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 861



AM\1167349DA.docx 101/168 PE629.604v01-00

DA

Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 24 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter

Afsætning af fiskevarer

Or. es

Ændringsforslag 862
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I artikel 24 citeres forordningen om den fælles fiskeripolitik med henvisning til forordning 
(EU) nr. 1379/2013, som pålægger anerkendte producentorganisationer konkrete 
forpligtelser i form af obligatorisk udarbejdelse af produktions- og markedsføringsplaner. 
Den pågældende bestemmelse skal indeholde et konkret, og ikke et underforstået, forslag om 
støtte.

Ændringsforslag 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EHFF kan støtte foranstaltninger, der 
bidrager til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
som omhandlet i artikel 35 i forordning
(EU) nr. 1380/2013 og nærmere 
specificeret i forordning (EU) nr. 
1379/2013. Den kan også støtte 
foranstaltninger til fremme af afsætning, 
kvalitet og merværdi af fiskevarer og
styrke direkte salg af produkter fra 
ikkeindustrielt fiskeri og oprettelsen af 
oprindelsesbetegnelser og BGB'er i 
kystområder under Red Natura 2000, som 
har vandkvalitet A, rettet mod specifikke 
havressourcer blandt andre alger, 
søpindsvin eller knivmuslinger.

Or. es

Ændringsforslag 864
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EHFF kan støtte foranstaltninger, der 
bidrager til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter som omhandlet i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013. Den kan også støtte 
foranstaltninger til fremme af afsætning, 
kvalitet og merværdi af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. Den kan også støtte 
aktioner foretaget af 
forvaltningsenhederne af kvalitetsmærker 
(geografiske betegnelser) angivet i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/2012 om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter
og fødevarer.
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Or. es

Begrundelse

Styrkelsen af de geografiske kvalitetsbetegnelser (GK) bør støttes for at nå målet med at støtte 
producenterne og forbrugerne vedrørende differentierede kvalitetsprodukter med 
sporbarhedsgaranti og sanddru produktinformation.

Ændringsforslag 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Produktfremme spiller en enorm rolle i forbindelse med at fremme målet om en betydelig 
forøgelse af fiskeforbruget i EU.

Ændringsforslag 866
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

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

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

Or. es

Begrundelse

For at opnå en forbedret markedsføring og skabelse af medværdi i markedsføringskæden må 
der investeres i udstyr, som også skal støttes af EHFF.

Ændringsforslag 867
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 868
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte, som ydes pr. 
producentorganisation pr. år i henhold til 
denne artikel, må ikke overstige 3 % af 
den gennemsnitlige årlige værdi af den 
produktion, der er bragt i omsætning af 
denne producentorganisation i løbet af de 
foregående tre kalenderår, eller af den 
produktion, der er bragt i omsætning fra 
denne organisations medlemmer i samme 
periode. For hver ny anerkendt 
producentorganisation må denne støtte 
ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige 
årlige værdi af den produktion, der er 
bragt i omsætning fra denne 
organisations medlemmer i løbet af de 
foregående tre kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 869
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte, som ydes pr. 
producentorganisation pr. år i henhold til 
denne artikel, må ikke overstige 3 % af 
den gennemsnitlige årlige værdi af den 
produktion, der er bragt i omsætning af 
denne producentorganisation eller dens 
medlemmer i løbet af de foregående tre 
kalenderår. For hver ny anerkendt 
producentorganisation må denne støtte 
ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige 
årlige værdi af den produktion, der er 
bragt i omsætning fra denne 
organisations medlemmer i løbet af de 
foregående tre kalenderår.

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse er medtaget i den nuværende EHFF-forordnings artikel 66. Det er vigtigt 
at opretholde fælles gennemførelsesbestemmelser for at undgå konkurrenceforvridning 
mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 870
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 25 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter

Forarbejdning og oplagring af fiskevarer 
og akvakulturprodukter

Or. es

Ændringsforslag 871
John Flack, Stefan Eck

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte investeringer i 
forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. En sådan støtte skal 
bidrage til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter, der er fastsat i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013.

1. EHFF kan støtte investeringer i 
forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. En sådan støtte skal 
bidrage til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter, der er fastsat i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013. Målsætninger og 
foranstaltninger, der henvises til i artikel 
8 heri, og som vedrører 
akvakulturbrugere og 
producentorganisationer, kan også 
varetages af forarbejdere sammen med 
EHFF.

Or. en
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Begrundelse

Forordning (EU) nr. 1379/2013 beskriver dyrevelfærd som et bæredygtighedsaspekt, som 
akvakulturproducentorganisationer måske med fordel kunne forfølge. Indførelsen af humane 
slagteteknikker vil ofte, alt efter arten, ske på forarbejdningsfabrikken, og det skal gøres klart, 
at dette er støtteberettiget.

Ændringsforslag 872
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte investeringer i 
forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. En sådan støtte skal 
bidrage til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter, der er fastsat i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013.

1. EHFF kan støtte investeringer i 
forarbejdning af fiskevarer. En sådan støtte 
skal bidrage til opnåelsen af 
målsætningerne i den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er fastsat i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013.

Or. es

Ændringsforslag 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte investeringer i 
forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. En sådan støtte skal 
bidrage til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter, der er fastsat i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013.

1. EHFAF kan støtte investeringer i 
forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. En sådan støtte skal 
bidrage til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter, der er fastsat i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013.

Or. en



PE629.604v01-00 108/168 AM\1167349DA.docx

DA

Ændringsforslag 874
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte investeringer i 
forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. En sådan støtte skal 
bidrage til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter, der er fastsat i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013.

1. EHFF kan støtte investeringer i 
forarbejdning og oplagring af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. En sådan støtte skal 
bidrage til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles markedsordning for fiskevarer 
og akvakulturprodukter, der er fastsat i 
artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
og nærmere specificeret i forordning (EU) 
nr. 1379/2013.

Or. es

Ændringsforslag 875
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skelnes mellem ekstensiv 
bæredygtig akvakultur og intensiv 
industriel akvakultur. Ekstensiv 
bæredygtig akvakultur kendetegnes ifølge 
EU's egne videnskabelige rapporter ved 
bæredygtighed.

Or. es

Ændringsforslag 876
João Ferreira

Forslag til forordning
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Artikel 25.º – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støtten skal ligeledes vedrøre 
anvendelsen af arter, der i dag ikke har 
nogen kommerciel værdi set ud fra en 
fødevaremæssig synsvinkel eller anden 
anvendelse.

Or. pt

Ændringsforslag 877
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 25.º – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 878
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. EHFF kan yde støtte til investeringer i
aktiviteter til forarbejdning af fiskevarer 
og akvakulturprodukter:
a) der støttet energibesparelse eller 
aktiviteter til reduktion af negative følger 
for miljøet, herunder affaldsbehandling
b) der støtter forbedring af sikkerhed, 
hygiejne, sundhed og arbejdsvilkår
c) der støttet forarbejdning af 
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fiskefangster, som ikke kan sælges som 
menneskeføde
d) der henviser til forarbejdning af 
subprodukter fra de primære 
forarbejdningsprocesser;
e) der henviser til forarbejdning af 
økologiske akvakulturprodukter i
overensstemmelse med artikel 6 og 7 i
forordning (EF) nr. 834/2007;
f) der støtter forbedring af produktionen, 
arbejdsgangene, forvaltnings- og 
planlægningssystemerne.

Or. es

Begrundelse

Hovedparten af de virksomheder, der forarbejder fiskevarer og akvakulturprodukter, er små 
og mellemstore, og på grund af deres ringe størrelse er deres forhandlingsposition over for 
finanssektoren begrænset, og støtte gennem finansielle instrumenter er derfor virkningsfuld. 
Som følge heraf mener man, at det er nødvendigt at give støtte til dette område gennem 
direkte tildelinger. 

Ændringsforslag 879
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 880
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 881
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til investeringer i forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter må vi 
bevare de ikketilbagebetalingspligtige tilskud. Det potentielle tab deraf ville stille 
forarbejdningsfabrikkerne i en vanskelig situation og ville reducere etableringen og 
idrifttagningen af nye fabrikker, hvilket ikke ville være i overensstemmelse med EU-
målsætningen om at sælge den højeste andel af forarbejdede produkter.

Ændringsforslag 882
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 883
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udviklingen af 
forarbejdningsfabrikker inden for fiskeri 
og akvakultur kan støttes af 
medlemsstaterne ved at inddrage andre 
strukturfondsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 885
Norica Nicolai
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Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a

Oplagringsstøtte i kolde måneder

1. EHFF kan støtte godtgørelse til 
anerkendte 
akvakulturproducentorganisationer og 
sammenslutninger af 
akvakulturproducentorganisationer, som 
oplagrer levende akvakulturprodukter til 
og i løbet af årets kolde måneder med 
henblik på markedsføring til konsum i de 
pågældende måneder, hvis følgende 
betingelser opfyldes:

a) størrelsen af oplagringsstøtten 
overstiger ikke størrelsen af de tekniske 
og finansielle omkostninger til de tiltag, 
der er nødvendige til stabilisering og 
oplagring af de pågældende produkter

b) de mængder, der kan opnå 
oplagringsstøtte, overstiger ikke 30 % af 
de årlige mængder af de berørte 
produkter, som er sat til salg af 
akvakulturproducentorganisationen eller 
sammenslutningen af 
akvakulturproducenter

c) den finansielle støtte, som ydes pr. år, 
overstiger ikke 15 % af den 
gennemsnitlige årlige værdi af den 
produktion, der er bragt i omsætning fra 
medlemmerne af 
producentorganisationen i perioden 2016-
2018. Med henblik på dette afsnit tages 
den gennemsnitlige årlige værdi af den 
produktion, der er bragt i omsætning i de 
første tre år af et medlem, der ikke har 
haft nogen produktion, i betragtning i 
tilfælde af, at et sådant medlem af 
producentorganisationen ikke har haft 
nogen produktion, der er bragt i 
omsætning i perioden 2016-2018.

2. Den i stk. 1 omhandlede støtte ydes 
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først, når produkterne er frigivet til 
direkte konsum.

3. Medlemsstaterne fastsætter størrelsen 
af de tekniske og finansielle 
omkostninger, som skal gælde i deres 
områder, som følger:

a) de tekniske omkostninger beregnes 
hvert år ud fra direkte omkostninger til de 
tiltag, som er nødvendige med henblik på 
levende oplagring af de pågældende 
produkter i årets kolde måneder

b) de finansielle omkostninger beregnes 
hvert år ud fra de rentesatser, som 
fastsættes årligt i hver medlemsstat. Disse 
tekniske og finansielle omkostninger 
gøres offentligt tilgængelige.

4. Medlemsstaterne foretager kontrol for 
at sikre, at de produkter, som der ydes 
oplagringsstøtte til, opfylder betingelserne 
i denne artikel. Med henblik på sådanne 
kontroller fører modtagerne af 
oplagringsstøtte lagerregnskaber for hver 
kategori af akvakulturprodukter, der 
oplagres i de kolde måneder, og de 
mængder, der markedsføres til direkte 
konsum.

Or. en

Ændringsforslag 886
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25b

Økonomisk godtgørelse til akvakulturtab

1. På baggrund af de resultater og 
anbefalinger, der henvises til i artikel 25b, 
stk. 1, bør EHFF medtage en årlig 
økonomisk godtgørelse til 
akvakultursektoren svarende til højst 
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60 % af det samlede tab for hvert enkelt 
akvakulturbrug.

2. Den økonomiske godtgørelse beregnes 
på baggrund af den gennemsnitlige årlige 
markedspris for de fiskearter, som 
godtgørelsen vedrører.

3. Den økonomiske godtgørelse udbetales 
årligt på baggrund af årets resultat af de 
data, der indsamles i overensstemmelse 
med denne forordnings artikel 25b.

Or. en

Ændringsforslag 887
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 4 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af gunstige vilkår for
en bæredygtig blå økonomi, som fremmer 
et sundt havmiljø og velstående 
kystsamfund

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance 
mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine 
havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, 
hvis den iværksættes på en sådan måde, at bestandene og de marine økosystemer beskyttes og 
bevares.

Ændringsforslag 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 4 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af velstående 
kystsamfund
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Or. es

Ændringsforslag 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 4 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående samfund langs 
kyster og vandløb

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 4 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 891
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 4 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående kyst- og øsamfund
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Or. en

Ændringsforslag 892
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte bæredygtig udvikling 
af lokale økonomier og samfund gennem 
den lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet, der er fastsat i artikel 25 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

1. EHFF kan støtte de særlige vilkår, som 
er nødvendige for en bæredygtig blå 
økonomi og for velfærd i de lokale 
samfund gennem den lokaludvikling styret 
af lokalsamfundet, der er fastsat i artikel 25 
i forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance 
mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine 
havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, 
hvis den iværksættes på en sådan måde, at bestandene og de marine økosystemer beskyttes og 
bevares.

Ændringsforslag 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte bæredygtig udvikling 
af lokale økonomier og samfund gennem 
den lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet, der er fastsat i artikel 25 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

1. EHFAF kan støtte bæredygtig udvikling 
af lokale økonomier og samfund gennem 
den lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet, der er fastsat i artikel 25 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

Or. en
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Ændringsforslag 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer.

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter udviklingspotentialerne i 
fiskerizonerne generelt og drager fordel af 
mulighederne i den bæredygtige blå 
økonomi ved at udnytte og styrke de 
miljømæssige, kulturelle, sociale og 
menneskelige ressourcer.

Or. es

Begrundelse

De lokalsamfundsstyrede lokaludviklingsstrategier samt de muligheder, som aktiviteter inden 
for blå økonomi giver, bør fremme jobskabelse og forbedring af livskvaliteten ud fra 
udviklingspotentialet i fiskeriområderne.

Ændringsforslag 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne 
i den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer.

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af det 
ikkeindustrielle fiskeri og styrke de 
miljømæssige, kulturelle, sociale og 
menneskelige ressourcer og fremme viden 
om og værdsættelse af fiskeprodukter fra 
disse miljøer.
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.

Or. es

Ændringsforslag 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer.

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i
en bæredygtig blå økonomi inden for 
økologiske grænser ved at udnytte og 
styrke de miljømæssige, kulturelle, sociale 
og menneskelige ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 897
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer.

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de eksisterende
miljømæssige, kulturelle, sociale og 
menneskelige ressourcer.



PE629.604v01-00 120/168 AM\1167349DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på EHFF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer.

2. Med henblik på EHFAF-støtte skal de 
lokalsamfundsstyrede 
lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet 
i artikel 26 i forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser] 
sikre, at lokalsamfundene i højere grad 
udnytter og drager fordel af mulighederne i 
den bæredygtige blå økonomi ved at 
udnytte og styrke de miljømæssige, 
kulturelle, sociale og menneskelige 
ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 899
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal være sammenhæng mellem 
strategien og de muligheder og behov, 
som er konstateret på det relevante 
område, og Unionens prioriteter fastsat i 
artikel 4. Strategier kan dække lige fra 
fokus på fiskeriet til bredere strategier, 
der er rettet mod diversificering af 
fiskeriområder. Strategierne skal være 
mere end blot en samling af operationer 
eller sammenlægning af 
sektorforanstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Der kan være forskellige strategier. Strategier har et bredere perspektiv end blot en enkel 
samling af operationer eller sammenlægning af sektorforanstaltninger. Tilføjelsen af denne 
bestemmelse vil åbne op for udarbejdelsen og implementeringen af lokale 
udviklingsstrategier, som udelukkende medfinansieres af EHFF, i tillæg til 
flerfondsstrategier, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt. I forbindelse med prioritet 3 må der 
ikke sættes spørgsmålstegn ved fleksibiliteten i foranstaltningerne grundet de ordninger, der 
fremgår af forslaget til forordningen om fælles bestemmelser. En fortsættelse af denne proces 
i EHFF-forordningen vil gøre det muligt at videreudvikle den i en hensigtsmæssig retning.

Ændringsforslag 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset artikel 13, litra h), må den i 
stk. 1 omhandlede støtte i de franske 
regioner i den yderste periferi kun ydes til 
bygning af nye havne, nye landingssteder 
eller nye auktionshaller, hvis de 
pågældende infrastrukturer bidrager til 
bæredygtigt og selektivt fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 901
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at give mulighed for at fremme en 
bæredygtig blå økonomi og nyttiggøre 
kystområderne bør de trufne 
foranstaltninger på dette område være i 
overensstemmelse med de regionale 
udviklingsstrategier.

Or. fr
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Ændringsforslag 902
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal igangsætte en 
ordning til medforvaltning for at sikre 
opfyldelsen af målene i denne forordning 
og tage hensyn til de lokale 
fiskersamfunds forhold. 

Or. es

Ændringsforslag 903
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De trufne foranstaltninger omkring 
den bæredygtige blå økonomi og dens 
nyttiggørelse i kystområderne bør være i 
overensstemmelse med den strategi, der 
følges på regionalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 904
Czesław Hoc

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
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Støtte fra EHFF til lokaludvikling styret 
af lokalsamfundet

1. Følgende operationer er 
støtteberettigede i henhold til artikel 26 i 
overensstemmelse med artikel 28 i 
forordning (EU) nr. (forordningen om 
fælles bestemmelser):

a) støtte til forberedelse

b) gennemførelse af 
lokaludviklingsstrategier styret af 
lokalsamfundet

c) samarbejdsaktiviteter

d) driftsomkostninger og aktivitetsstyring.

2. FLAG'er kan anmode om udbetaling af 
et forskud fra forvaltningsmyndigheden 
af et forskud fra 
forvaltningsmyndigheden, hvis der ifølge 
det operationelle program er mulighed 
herfor. Forskudsbeløbet må ikke overstige 
50 % af den offentlige støtte til løbende 
omkostninger og kampagner.

Or. en

Begrundelse

Ved at tilføje denne bestemmelse elimineres tvivlen om, hvilken enhed der gennemfører 
strategier, som medfinansieres af EHFF. Der er desuden behov for bestemmelser til at sikre 
en passende repræsentativitet for sektoren.

Ændringsforslag 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 27 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Viden om havene Viden om havene og ferskvand

Or. en

Begrundelse

Der er behov for også at udvide dataindsamlingen til at omfatte ferskvand.
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Ændringsforslag 906
João Ferreira, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. EHFF kan støtte forskning i havmiljøer 
og havbunde, kortlægning af havbunde 
og karakterisering af have og havbunde.
2. EHFF kan ligeledes støtte indsamling, 
forvaltning og anvendelse af data til 
forbedring af kendskabet til havmiljøets 
tilstand med henblik på at:

Or. fr

Ændringsforslag 907
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF kan støtte indsamling, forvaltning og 
anvendelse af data til forbedring af 

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

til forbedring af kendskabet til havmiljøets 
tilstand med henblik på at:

Or. en

Ændringsforslag 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EHFAF kan støtte indsamling, forvaltning 
og anvendelse af data til forbedring af 
kendskabet til hav- og ferskvandsmiljøets
tilstand med henblik på at:

Or. en

Begrundelse

Der er behov for også at udvide dataindsamlingen til at omfatte ferskvand.

Ændringsforslag 910
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) opfylde kravene til dataindsamling i 
henhold til Kommissionens forordning 
(EF) nr. 665/2008, Kommissionens 
afgørelse (2010/93/EU), Kommissionens 
gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1251 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1004.

Or. en

Ændringsforslag 911
Ole Christensen
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) opfylde kravene til dataindsamling i 
henhold til forordning (EU) nr. 
1380/2013.

Or. en

Ændringsforslag 912
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge kvaliteten og udvekslingen af data 
gennem det europæiske havobservations-
og havdatanetværk (EMODnet).

c) øge kvaliteten og udvekslingen af data 
gennem det europæiske havobservations-
og havdatanetværk (EMODnet) samt i 
andre datanetværk, som dækker 
ferskvand.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for også at udvide dataindsamlingen til at omfatte ferskvand.

Ændringsforslag 913
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) øge de tilgængelige pålidelige data om 
fangster inden for rekreativt fiskeri.

Or. en
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Ændringsforslag 914
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Alain Cadec, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit II, nyt kapitel 5a "Regioner i den 
yderste periferi"

Artikel 29a Budgetmidler under delt 
forvaltning

1. For operationer, der gennemføres i 
regionerne i den yderste periferi, skal hver 
berørt medlemsstat mindst tildele følgende 
beløb inden for rammerne af dens 
finansielle støtte fra Unionen som fastsat i 
bilag V:

a) 114 000 000 EUR for Azorerne og 
Madeira

b) 91 700 000 EUR for De Kanariske Øer

c) 146 500 000 EUR for Guadeloupe, 
Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion og Saint-Martin.

2. Hver medlemsstat fastsætter den del af 
finansieringsrammen, der er fastsat i stk. 
1, og som er bestemt til den i artikel 29d 
omhandlede godtgørelse.

3. Uanset artikel 9, stk. 8, i nærværende 
forordning og artikel 19, stk. 2, i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser] og for at tage højde 
for situationens udvikling kan 
medlemsstaterne hvert år tilpasse listen 
over og mængderne af de støtteberettigede 
fiskevarer samt den i artikel 29d 
omhandlede godtgørelse, forudsat at de i 
stk. 1 og 2 i nærværende artikel 
omhandlede beløb overholdes. 
Tilpasninger er kun mulige i det omfang, 
de supplerer godtgørelsesplanerne for en 
anden region i samme medlemsstat. 
Medlemsstaterne giver forudgående 
meddelelse til Kommissionen om sådanne 
tilpasninger.
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Artikel 29b Handlingsplan

For hver af deres regioner i den yderste 
periferi skal de berørte medlemsstater som 
en del af deres program udarbejde en 
handlingsplan, der skal indeholde 
følgende:

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

b) en beskrivelse af de vigtigste planlagte 
foranstaltninger og de tilsvarende 
finansielle midler, herunder:

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

ii) godtgørelsen for meromkostninger, jf. 
artikel 29d, herunder de 
meromkostninger, der er beregnet af den 
pågældende medlemsstat, og størrelsen af 
den anslåede godtgørelse

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

Artikel 29c Fornyelse af fartøjer til 
kystfiskeri af mindre omfang og 
tilhørende foranstaltninger

1. Uden at det berører artikel 16, kan 
EHFF i regionerne i den yderste periferi 
yde støtte til:

a) fornyelse af fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang, der lander alle deres 
fangster i havne i regionerne i den yderste 
periferi, med henblik på at forbedre den 
menneskelige sikkerhed, overholde EU's 
hygiejnestandarder, bekæmpe IUU-fiskeri 
og opnå større miljømæssig effektivitet. 
Denne fornyelse af fiskerflåden forbliver 
inden for rammerne af de godkendte 
kapacitetslofter, skal begrænses til 
udskiftning af et gammelt fartøj med et 
nyt og muliggøre bæredygtigt fiskeri og 
opnåelse af det maksimale bæredygtige 
udbytte (MSY)

b) delvis renovering af det strukturelle 
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trædæk i et fiskerfartøj, der er over 40 år 
gammelt, hvis dette er nødvendigt af 
hensyn til sikkerheden til søs, i 
overensstemmelse med de objektive 
tekniske kriterier for 
fartøjskonstruktionen

c) etablering og modernisering af 
skibsværfter og skibsbygnings- og 
reparationsværksteder beliggende i 
fiskerihavnene i regionerne i den yderste 
periferi, og hvis hovedaktivitet vedrører 
fartøjer til kystfiskeri af mindre omfang

d) en undersøgelse af stabiliteten af et 
fartøj til kystfiskeri af mindre omfang, der 
er over 40 år gammelt, i overensstemmelse 
med de nyeste tekniske kriterier for 
fartøjskonstruktion, der gælder for den 
nye bygning af fiskerfartøjer

e) en undersøgelse af de tekniske 
retningslinjer for udformningen af hjelme 
eller fremdriftsudstyr for så vidt angår de 
forskellige typer fartøjer til kystfiskeri af 
mindre omfang, der er baseret i havne i 
regionerne i den yderste periferi, som 
hjælper designerne med at optimere 
designet og fremme af nye konstruktioner 
og af fremdrivningsudstyr med henblik på 
at forbedre besætningens sikkerhed, 
reducere forurening og 
drivhusgasemissioner og øge 
energieffektiviteten for fartøjer til 
kystfiskeri af mindre omfang.

Artikel 29d Godtgørelse af 
meromkostninger

1. EHFF kan yde støtte til godtgørelse af 
meromkostninger, som modtagerne har 
haft i forbindelse med fangst, opdræt, 
forarbejdning og afsætning af visse 
fiskevarer og akvakulturprodukter fra 
regioner i den yderste periferi.

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de 
i stk. 1 omhandlede regioner og i 
overensstemmelse med de i henhold til stk. 
7 fastsatte kriterier en liste over, hvilke 
fiskevarer og akvakulturprodukter og 
hvilken mængde heraf der kan ydes 
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godtgørelse for.

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

4. Der ydes ikke godtgørelse for fiskevarer 
og akvakulturprodukter:

a) fanget af tredjelandsfartøjer, bortset fra 
fiskerfartøjer, som fører venezuelansk 
flag og fisker i Unionens farvande, jf. 
Rådets afgørelse (EU) 2015/1565

b) fanget af EU-fiskerfartøjer, som ikke er 
registreret i en havn i en af de regioner, 
der er omhandlet i stk. 1

c) importeret fra tredjelande.

5. Stk. 4, litra b), finder ikke anvendelse, 
hvis den eksisterende kapacitet i 
forarbejdningsindustrien i den berørte 
region i den yderste periferi overstiger 
mængden af leverede råvarer.

6. Den godtgørelse, der udbetales til 
støttemodtagere, som udfører aktiviteter 
omhandlet i stk. 1 i regionerne i den 
yderste periferi, eller som ejer et fartøj, 
der er registreret i en havn i disse 
regioner, skal for at undgå 
overkompensation tage hensyn til:

a) meromkostningerne som følge af de 
særlige ulemper i de berørte regioner for 
hver fiskevare, hvert akvakulturprodukt 
eller hver kategori af produkter, og

b) enhver anden form for offentlig 
intervention, der påvirker 
meromkostningernes størrelse.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 52 for at 
fastlægge kriterierne for beregning af 
meromkostningerne som følge af de 
særlige ulemper i de berørte regioner.

Artikel 29e Statsstøtte
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1. For de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
bilag I i TEUF, og som traktatens artikel 
107, 108 og 109 gælder for, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 108 i TEUF give tilladelse til 
driftsstøtte i regionerne i den yderste 
periferi, jf. artikel 349 i TEUF, til de 
sektorer, der producerer, forarbejder og 
afsætter fiskevarer og 
akvakulturprodukter, for at afhjælpe de 
særlige begrænsninger i disse regioner 
som følge af deres fjerne beliggenhed, 
status som øsamfund og beliggenhed i 
Unionens yderste periferi.

2. Medlemsstaterne kan yde yderligere 
finansiering til gennemførelse af de i 
artikel 29d omhandlede 
godtgørelsesplaner. I så fald skal 
medlemsstaterne anmelde statsstøtten til 
Kommissionen, og Kommissionen kan 
godkende den i overensstemmelse med 
denne forordning som en del af disse 
planer. Således anmeldt statsstøtte anses 
for at være anmeldt i overensstemmelse 
med artikel 108, stk. 3, første punktum, i 
TEUF.

Artikel 29f Evaluering - POSEI

Kommissionen forelægger en rapport om 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
kapitel inden udgangen af 2023 og 
fremsætter om nødvendigt passende 
forslag. Kommissionen vurderer 
muligheden for at oprette et særligt 
program for bestemte regioner som følge 
af disses afsides beliggenhed og økarakter 
(POSEI) for så vidt angår hav- og 
fiskerispørgsmål.

Or. fr

Ændringsforslag 915
João Ferreira

Forslag til forordning
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Artikel 28.º

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår

Maritim overvågning 

1. EHFF kan støtte foranstaltninger, der 
bidrager til opnåelsen af målsætningerne 
i den fælles ramme for 
informationsudveksling.

2. Uanset artikel 2 kan støtte omhandlet i 
nærværende artikels stk. 1 også ydes til 
operationer, der foregår uden for 
Unionens område.

Or. pt

Ændringsforslag 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte foranstaltninger, der 
bidrager til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles ramme for 
informationsudveksling.

1. EHFAF kan støtte foranstaltninger, der 
bidrager til opnåelsen af målsætningerne i 
den fælles ramme for 
informationsudveksling.

Or. en

Ændringsforslag 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I overensstemmelse med målet om at 
opnå beskyttede, sikre, rene og 
bæredygtigt forvaltede have og oceaner, 
vil EHFF bidrage til opnåelse af mål 14 
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om bæredygtig udvikling i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling. 

Or. es

Ændringsforslag 918
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 29.º

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår

Kystvagtsamarbejde

1. EHFF kan støtte foranstaltninger 
udført af nationale myndigheder, der 
bidrager til det europæiske samarbejde 
om kystvagtfunktioner, som er omhandlet 
i artikel 53 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/162435, 
artikel 2b i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/162536 og 
artikel 7a i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/162637.

2. Støtte til foranstaltninger omhandlet i 
stk. 1 kan også bidrage til udvikling og 
gennemførelse af en EU-
fiskerikontrolordning på de betingelser, 
der er fastsat i artikel 19.

3. Uanset artikel 2 kan støtte omhandlet i 
stk. 1 også ydes til operationer, der 
foregår uden for Unionens område.

_________________

35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1624 af 14. 
september 2016 om den europæiske 
grænse- og kystvagt og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/399 og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, 
Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og 
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Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 
251 af 16.9.2016, s. 1). 

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1625 af 14. 
september 2016 om ændring af 
forordning (EF) nr. 1406/2002 om 
oprettelse af et europæisk agentur for 
søfartssikkerhed (EUT L 251 af 
16.9.2016, s. 77). 

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1626 af 14. 
september 2016 om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 768/2005 om 
oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur
(EUT L 251 af 16.9.2016, s. 80). 

Or. pt

Ændringsforslag 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte foranstaltninger udført 
af nationale myndigheder, der bidrager til 
det europæiske samarbejde om 
kystvagtfunktioner, som er omhandlet i 
artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/162435, artikel 2b i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2016/162536 og artikel 7a i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/162637.

1. EHFAF kan støtte foranstaltninger 
udført af nationale myndigheder, der 
bidrager til det europæiske samarbejde om 
kystvagtfunktioner, som er omhandlet i 
artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/162435, artikel 2b i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2016/162536 og artikel 7a i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/162637.

_________________ _________________

35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1624 af 14. 
september 2016 om den europæiske 
grænse- og kystvagt og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2016/399 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1624 af 14. 
september 2016 om den europæiske 
grænse- og kystvagt og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2016/399 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 
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nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 
2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 
1).

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 
2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 
1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1625 af 14. 
september 2016 om ændring af forordning
(EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et 
europæisk agentur for søfartssikkerhed
(EUT L 251 af 16.9.2016, s. 77).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1625 af 14. 
september 2016 om ændring af forordning
(EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et 
europæisk agentur for søfartssikkerhed
(EUT L 251 af 16.9.2016, s. 77).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1626 af 14. 
september 2016 om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse 
af et EF-fiskerikontrolagentur (EUT L 251 
af 16.9.2016, s. 80).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1626 af 14. 
september 2016 om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse 
af et EF-fiskerikontrolagentur (EUT L 251 
af 16.9.2016, s. 80).

Or. en

Ændringsforslag 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte til foranstaltninger omhandlet i 
stk. 1 kan også bidrage til udvikling og 
gennemførelse af en EU-
fiskerikontrolordning på de betingelser, 
der er fastsat i artikel 19.

2. Støtte til foranstaltninger omhandlet i 
stk. 1 kan også bidrage til udvikling og 
gennemførelse af en EU-fiskerikontrol- og 
inspektionsordning på de betingelser, der 
er fastsat i artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale EHFF- Den maksimale EHFAF-
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medfinansieringssats pr. område er 
fastlagt i bilag II.

medfinansieringssats pr. område er 
fastlagt i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 922
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender en maksimal 
støtteintensitet på 50 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til operationen.

1. Medlemsstaterne anvender en maksimal 
støtteintensitet på 75 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til operationen, 
bortset fra investeringer i innovation, 
hvor den maksimale støtteintensitet er 
100 %.

Or. en

Begrundelse

Produktive investeringer kræver nu 50 % uafhængighed fra akvakulturproducenter, som 
udelukkende driver forretning i form af små og mellemstore virksomheder, hvilket er for 
meget, så mange skærer ikke engang i udviklingen, selv om det ville være godt. 
Støtteintensiteten for investeringer bør derfor ligge på 75 %, og i forbindelse med 
investeringer i innovation bør den ligge på 100 %.

Ændringsforslag 923
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender en maksimal 
støtteintensitet på 50 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til operationen.

1. Medlemsstaterne anvender en maksimal 
støtteintensitet på 75 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til operationen.

Or. en
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Ændringsforslag 924
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 32.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender en maksimal 
støtteintensitet på 50 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til operationen.

1. Medlemsstaterne anvender en maksimal 
støtteintensitet på 50 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til operationen, 
undtagen i samhørighedsregionerne 
(BNP pr. indbygger under EU-
gennemsnittet), hvor intensiteten kan 
være på 80%.

Or. pt

Ændringsforslag 925
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a

Maritim politik og udvikling af en 
bæredygtig blå økonomi

EHFF vil støtte gennemførelse af en 
integreret maritim politik og vækst inden 
for den blå økonomi gennem udvikling af 
regionale platforme til finansiering af 
innovative projekter. 

Or. es

Ændringsforslag 926
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig 
blå økonomi

EHFF støtter gennemførelsen af den 
integrerede havpolitik og væksten af den 
blå økonomi via udviklingen af regionale 
platforme til finansiering af innovative 
projekter.

Or. fr

Ændringsforslag 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 928
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af de finansielle korrektioner, 
der er omhandlet i stk. 1, fastlægger 
medlemsstaterne korrektionsbeløbets 
størrelse, som skal stå i rimeligt forhold til 
arten, grovheden, varigheden og 
hyppigheden af støttemodtagerens 
overtrædelse eller strafbare handling og
EHFF-bidragets betydning for 
støttemodtagerens økonomiske aktivitet.

2. I tilfælde af de finansielle korrektioner, 
der er omhandlet i stk. 1, fastlægger 
medlemsstaterne korrektionsbeløbets 
størrelse, som skal stå i rimeligt forhold til 
arten, grovheden, varigheden og 
hyppigheden af støttemodtagerens 
overtrædelse eller strafbare handling og
EHFAF-bidragets betydning for 
støttemodtagerens økonomiske aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indikatorer til brug for rapportering om 
de fremskridt, der gøres inden for 
rammerne af EHFF med hensyn til 
opfyldelsen af de i artikel 4 omhandlede 
prioriteter, findes i bilag I.

1. Indikatorer til brug for rapportering om 
de fremskridt, der gøres inden for 
rammerne af EHFAF med hensyn til 
opfyldelsen af de i artikel 4 omhandlede 
prioriteter, findes i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 936
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre en effektiv vurdering af de 
fremskridt, der gøres inden for rammerne 
af EHFF med hensyn til opfyldelsen af 
prioriteterne, tillægges Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 52 med 
henblik på at ændre bilag I for at evaluere 
eller supplere indikatorerne, hvor det er 

2. For at sikre en effektiv vurdering af de 
fremskridt, der gøres inden for rammerne 
af EHFAF med hensyn til opfyldelsen af 
prioriteterne, tillægges Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 52 med 
henblik på at ændre bilag I for at evaluere 
eller supplere indikatorerne, hvor det er 
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nødvendigt, og med henblik på at supplere 
denne forordning med bestemmelser 
vedrørende oprettelsen af en overvågnings-
og evalueringsramme.

nødvendigt, og med henblik på at supplere 
denne forordning med bestemmelser 
vedrørende oprettelsen af en overvågnings-
og evalueringsramme.

Or. en

Ændringsforslag 937
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 38 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årlig performancerapport Performancerapport hvert andet år

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 938
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 36, stk. 6, i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] forelægger hver 
medlemsstat Kommissionen en årlig
performancerapport senest en måned inden 
det årlige gennemgangsmøde. Den første 
rapport forelægges i 2023, og den sidste 
rapport i 2029.

1. I henhold til artikel 36, stk. 6, i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] forelægger hver 
medlemsstat Kommissionen en 
performancerapport hvert andet år senest 
en måned inden det gennemgangsmøde, 
der afholdes hvert andet år. Den første 
rapport forelægges i 2023, derefter i 2025
og 2027 og den sidste rapport i 2029.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 939
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede rapport 
gennemgås på det årlige
gennemgangsmøde, jf. artikel 36 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

3. Den i stk. 1 omhandlede rapport 
gennemgås på det gennemgangsmøde, der 
afholdes hvert andet år, jf. artikel 36 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 940
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver enkelt medlemsstat offentliggør 
den i stk. 1 omhandlede rapport både på 
originalsproget og på et af 
Kommissionens arbejdssprog.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaternes årlige performancerapporter om gennemførelsen af EHFF-forordningen 
efter 2020 bør offentliggøres regelmæssigt på Kommissionens websted i overensstemmelse 
med forpligtelserne i Århusforordningen for så vidt angår gennemsigtighed og 
civilsamfundets deltagelse i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Den i stk. 1 omhandlede rapport 
offentliggøres regelmæssigt på 
Kommissionens websted.

Or. en

Begrundelse

EHFF efter 2020 bør indeholde en forpligtelse for medlemsstaterne og Kommissionen til at 
indsamle eksempler på bedste praksis i finansierede operationer og bør offentliggøre disse på 
sit eget websted med henblik på at fremme og skabe incitament for yderligere bedste praksis.

Ændringsforslag 942
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Hver enkelt medlemsstat og 
Kommissionen offentliggør rapporter om 
bedste praksis på deres respektive 
websteder.

Or. en

Begrundelse

EHFF efter 2020 bør indeholde en forpligtelse for medlemsstaterne og Kommissionen til at 
indsamle eksempler på bedste praksis i finansierede operationer og bør offentliggøre disse på 



PE629.604v01-00 146/168 AM\1167349DA.docx

DA

sit eget websted med henblik på at fremme og skabe incitament for yderligere bedste praksis.

Ændringsforslag 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
regler for fremlæggelsen af rapporten 
omhandlet i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 53, stk. 2.

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
regler for fremlæggelsen af rapporten 
omhandlet i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
forvaltningsproceduren i artikel 53, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Sager, der vedrører Kommissionens udøvende beføjelser, såsom de formelle krav og 
indholdsspecifikationerne med hensyn til medlemsstaternes performancerapporter, er af en 
sådan vigtighed, at der er anledning til relevant indblanding fra medlemsstaternes side. Dette 
er ikke omfattet af rådgivningsproceduren, men det er nødvendigt at foreskrive proceduren 
for forvaltningsudvalget.

Ændringsforslag 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen offentliggør alle 
dokumenter med relation til vedtagelsen 
af de i stk. 7 omhandlede 
gennemførelsesretsakter.

Or. en

Begrundelse

EHFF efter 2020 bør af hensyn til gennemsigtigheden foregribe offentliggørelsen af alle 
relevante dokumenter vedrørende gennemførelsen deraf på Kommissionens websted.
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Ændringsforslag 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter gennemførelsen af den 
fælles fiskeripolitik gennem:

EHFAF støtter gennemførelsen af den 
fælles fiskeripolitik gennem:

Or. en

Ændringsforslag 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) inddragelse af midlerne til Horisont 
Europa forsknings- og 
udviklingsprogrammet i videst muligt 
omfang for at støtte og tilskynde til 
forsknings, udviklings- og 
innovationsaktiviteter i fiskeri- og 
akvakultursektoren

Or. en

Begrundelse

Det er en alvorlig mangel i lovforslaget, at det ikke øger andelen af forsknings- og 
udviklingsmidler fra EU i akvakultursektoren. Dette skal ændres. Det skal således påpeges, at 
ressourcerne fra Horisont Europas fremtidige forsknings- og udviklingsprogram i videst 
muligt omfang skal gøres tilgængelige for fiskere og akvakulturproducenter.

Ændringsforslag 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF støtter fremme af rene og sunde 
have, herunder gennem tiltag til støtte for 
gennemførelsen af direktiv 2008/56/EF og 
tiltag, der skal sikre samklang med 
opnåelsen af en god miljøtilstand, jf. 
artikel 2, stk. 5, litra j), i forordning (EU) 
nr. 1380/2013, og gennemførelsen af EU-
strategien for plast i en cirkulær økonomi.

1. EHFAF støtter fremme af rene og sunde 
have, herunder gennem tiltag til støtte for 
gennemførelsen af direktiv 2008/56/EF og 
tiltag, der skal sikre samklang med 
opnåelsen af en god miljøtilstand, jf. 
artikel 2, stk. 5, litra j), i forordning (EU) 
nr. 1380/2013, og gennemførelsen af EU-
strategien for plast i en cirkulær økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 2 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen

Or. es

Ændringsforslag 949
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 2 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige 
markeder

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige
fiskeriområder og markeder

Or. en
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Ændringsforslag 950
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter udvikling og formidling af 
markedsoplysninger om fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 42 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013.

EHFF støtter udvikling og formidling af 
markedsoplysninger om fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 42 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013. EHFF
støtter også forvaltningsenhederne af 
kvalitetsmærker angivet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer i 
forbindelse med produkter fra havet. 

Or. es

Ændringsforslag 951
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter udvikling og formidling af 
markedsoplysninger om fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 42 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013.

EHFAF støtter udvikling og formidling af 
markedsoplysninger om fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 42 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013.

Or. en

Ændringsforslag 952
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter udvikling og formidling af 
markedsoplysninger om fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 42 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013.

EHFF støtter udvikling og formidling af 
markedsoplysninger om fiskevarer fra 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 42 i forordning (EU) nr. 1379/2013.

Or. es

Ændringsforslag 953
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af passende vilkår for
en bæredygtig blå økonomi og et sundt 
havmiljø til velstående kystsamfund

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance 
mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine 
havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, 
hvis den iværksættes på en sådan måde, at bestandene og de marine økosystemer beskyttes og 
bevares.

Ændringsforslag 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå 
økonomi, som udvikles inden for 
økologiske grænser, og velstående 
kystsamfund
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Or. en

Ændringsforslag 955
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af velstående 
kystsamfund

Or. es

Ændringsforslag 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående samfund langs 
kyster og vandløb

Or. en

Ændringsforslag 957
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående kyst- og øsamfund

Or. en

Ændringsforslag 958
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 43 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig 
blå økonomi

Havpolitik

Or. es

Ændringsforslag 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 43 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig 
blå økonomi

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig 
blå økonomi, som udvikles inden for 
økologiske grænser

Or. en

Ændringsforslag 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 43 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig 
blå økonomi

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig 
blå økonomi i hav- og ferskvandsområder

Or. en

Ændringsforslag 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter gennemførelsen af 
havpolitikken gennem:

EHFAF støtter gennemførelsen af 
havpolitikken og udviklingen af en 
bæredygtig blå økonomi gennem:

Or. en

Ændringsforslag 962
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) fremme af et bæredygtigt, kulstoffattigt
og klimaresistent fiskeri

Or. es

Ændringsforslag 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) fremme af en bæredygtig, kulstoffattig 
og klimaresistent blå økonomi, som sikrer 
menneskelig og økologisk velfærd

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance 
mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine 
havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, 
hvis den iværksættes på en sådan måde, at bestandene og de marine økosystemer beskyttes og 
bevares.
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Ændringsforslag 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) fremme af en bæredygtig, kulstoffattig 
og klimaresistent blå økonomi, som 
udvikles inden for økologiske grænser

Or. en

Ændringsforslag 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) fremme af en bæredygtig, kulstoffattig 
og klimaresistent blå økonomi i hav- og 
ferskvandsområder

Or. en

Begrundelse

Man bør ikke glemme støtte til ferskvandsakvakulturen i forbindelse med 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 966
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) genopretning, beskyttelse og 
opretholdelse af diversiteten, 
produktiviteten, modstandskraften og den 
iboende værdi af de marine systemer;
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Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance 
mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine 
havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, 
hvis den iværksættes på en sådan måde, at bestandene og de marine økosystemer beskyttes og 
bevares.

Ændringsforslag 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremme af ansvarligt forbrug og 
produktion, rene teknologier, vedvarende 
energi og materialernes cirkulære flow;

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance 
mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine 
havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, 
hvis den iværksættes så bestandene og de marine økosystemer beskyttes og bevares.

Ændringsforslag 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af overførslen og udbredelsen 
af forskning, innovation og teknologi inden 
for den bæredygtige blå økonomi, herunder 
det europæiske havobservations- og 
havdatanetværk (EMODnet)

c) styrkelse af overførslen og udbredelsen 
af forskning, innovation og teknologi inden 
for den bæredygtige blå økonomi, herunder 
det europæiske havobservations- og 
havdatanetværk (EMODnet) for at sikre, at 
teknologien og effektivitetstankegangen 
ikke overhales af væksten, men fokuserer 
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på de bæredygtige økonomiske aktiviteter, 
som lever op til nuværende og fremtidige 
generationers behov og udvikler de 
nødvendige færdigheder og værktøjer til 
at klare overgangen til en cirkulær 
økonomi i overensstemmelse med den 
europæiske strategi for plast inden for 
den cirkulære økonomi

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance 
mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine 
havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, 
hvis den iværksættes så bestandene og de marine økosystemer beskyttes og bevares.

Ændringsforslag 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af overførslen og udbredelsen 
af forskning, innovation og teknologi inden 
for den bæredygtige blå økonomi, herunder 
det europæiske havobservations- og 
havdatanetværk (EMODnet)

c) styrkelse af overførslen og udbredelsen 
af forskning, innovation og teknologi inden 
for den bæredygtige blå økonomi, herunder 
det europæiske havobservations- og 
havdatanetværk (EMODnet) samt i andre 
datanetværk, som dækker ferskvand

Or. en

Begrundelse

Der er behov for også at udvide dataindsamlingen til at omfatte ferskvand.

Ændringsforslag 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) forbedring af maritime færdigheder, 
havkundskab og udveksling af 
socioøkonomiske data om fiskerisektoren 
og om virkningerne af andre økonomiske 
aktiviteter på havet såsom maritim 
transport, olieudvinding, minedrift på 
havbunden og turisme samt et bedre 
kendskab til følgerne af import set i 
forhold til den lokale fiskerisektors 
socioøkonomiske situation

Or. es

Ændringsforslag 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter 
indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance 
mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine 
havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, 
hvis den iværksættes så bestandene og de marine økosystemer beskyttes og bevares.

Ændringsforslag 972
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

havkundskab og udveksling af
miljømæssige og socioøkonomiske data 
om en bæredygtig blå økonomi

Or. en

Ændringsforslag 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Man bør ikke glemme støtte til ferskvandsakvakulturen i forbindelse med 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) (e) udvikling af projektplanlægning 
og innovative finansieringsinstrumenter.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 43 a (ny)



AM\1167349DA.docx 159/168 PE629.604v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43a

Beslutninger om investering i blå 
økonomi 

Beslutningerne om at investere i
bæredygtig blå økonomi bør baseres på 
den bedst mulige videnskabelige 
rådgivning for at undgå skadelige følger 
for miljøet, som på sigt kan bringe 
bæredygtigheden i fare. Hvis der i 
forvejen ikke findes passende information 
eller viden, bør man benytte en
forsigtighedstilgang i både den offentlige 
og den private sektor for at undgå tiltag, 
der har skadelige følger. 

Or. es

Begrundelse

Forsigtighedstilgangen er et af de grundlæggende træk i EU-traktaten, Rioerklæringen og 
andre internationale aftaler og konventioner til beskyttelse af havmiljøet.

Ændringsforslag 976
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter fremme af maritim sikkerhed 
og overvågning, herunder gennem 
dataudveksling, samarbejde mellem 
kystvagter og agenturer samt bekæmpelse 
af kriminelle og ulovlige aktiviteter på 
havet.

EHFF støtter fremme af maritim sikkerhed 
og overvågning samt bekæmpelse af 
kriminelle og ulovlige aktiviteter på havet.

Or. es

Ændringsforslag 977
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 44.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter fremme af maritim sikkerhed 
og overvågning, herunder gennem
dataudveksling, samarbejde mellem
kystvagter og agenturer samt bekæmpelse 
af kriminelle og ulovlige aktiviteter på 
havet.

EHFF støtter fremme af maritim sikkerhed 
og overvågning, herunder gennem
kapacitetsopbygning af de nationale 
offentlige kystvagter ved at støtte 
forbedring af menneskelige og materielle 
ressourcer, dataudvekslingskapaciteten,
samarbejde mellem agenturer samt 
bekæmpelse af kriminelle og ulovlige 
aktiviteter på havet.

Or. pt

Ændringsforslag 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter fremme af maritim sikkerhed 
og overvågning, herunder gennem 
dataudveksling, samarbejde mellem 
kystvagter og agenturer samt bekæmpelse 
af kriminelle og ulovlige aktiviteter på 
havet.

EHFAF støtter fremme af maritim 
sikkerhed og overvågning, herunder 
gennem dataudveksling, samarbejde 
mellem kystvagter og agenturer samt 
bekæmpelse af kriminelle og ulovlige 
aktiviteter på havet.

Or. en

Ændringsforslag 979
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter gennemførelsen af 
politikken om international havforvaltning 
gennem:

EHFAF støtter gennemførelsen af 
politikken om international havforvaltning 
gennem:

Or. en
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Ændringsforslag 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) gennemførelsen af relevante 
internationale aftaler, foranstaltninger og 
værktøjer til at forebygge, afværge og 
standse ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri

e) gennemførelsen af relevante 
internationale aftaler, foranstaltninger og 
værktøjer til at forebygge, afværge og 
standse IUU-fiskeri og foranstaltninger og 
redskaber til at minimere indvirkningen 
på havmiljøet, navnlig utilsigtede fangster 
af havfugle, havpattedyr og 
havskildpadder

Or. en

Ændringsforslag 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EHFF kan yde støtte i en af de former, 
der er fastsat i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget], 
navnlig indkøb i henhold til nævnte 
forordnings afsnit VII og tilskud i henhold 
til nævnte forordnings afsnit VIII. Den kan 
også yde finansiering i form af finansielle 
instrumenter inden for 
blandingsoperationer som omhandlet i 
artikel 47.

1. EHFAF kan yde støtte i en af de former, 
der er fastsat i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget], 
navnlig indkøb i henhold til nævnte 
forordnings afsnit VII og tilskud i henhold 
til nævnte forordnings afsnit VIII. Den kan 
også yde finansiering i form af finansielle 
instrumenter inden for 
blandingsoperationer som omhandlet i 
artikel 47.

Or. en

Ændringsforslag 982
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Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandingsoperationer under EHFF 
gennemføres i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
InvestEU] og afsnit X i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler
vedrørende Unionens almindelige budget].

Blandingsoperationer under EHFF 
gennemføres i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
InvestEU] og afsnit X i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget].

Senest fire måneder efter denne 
forordnings offentliggørelse i EUT 
præsenterer Kommissionen 
medlemsstaterne for et sæt detaljerede 
retningslinjer til iværksættelse af 
blandede finansieringstransaktioner i de 
nationale operationelle programmer 
under EHFF med særlig opmærksomhed 
på blandingsoperationer i 
lokaludviklingen styret af lokalsamfundet.

Or. fr

Ændringsforslag 983
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandingsoperationer under EHFF 
gennemføres i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. [forordningen om
InvestEU] og afsnit X i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget].

Blandingsoperationer under EHFF 
gennemføres i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
InvestEU] og afsnit X i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget].
I de følgende fire måneder efter datoen 
for offentliggørelse af denne forordning i 
EU-Tidende, vil Kommissionen give 
medlemsstaterne detaljeret vejledning om 
udførelse af EHFF's nationale operative 
programmer med særligt henblik på 
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operationer med blandet finansiering 
inden for lokalsamfundsstyret 
lokaludvikling. 

Or. es

Ændringsforslag 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandingsoperationer under EHFF
gennemføres i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
InvestEU] og afsnit X i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget].

Blandingsoperationer under EHFAF
gennemføres i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
InvestEU] og afsnit X i forordning (EU) nr. 
[forordningen om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget].

Or. en

Ændringsforslag 985
Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af støtten i 
henhold til afsnit III foretages, når der 
foreligger tilstrækkelige oplysninger om 
gennemførelsen, dog senest fire år efter at 
gennemførelsen af støtten er påbegyndt.

2. Midtvejsevalueringen af støtten i 
henhold til afsnit III foretages, når der 
foreligger tilstrækkelige oplysninger om 
gennemførelsen, dog senest fire år efter at 
gennemførelsen af støtten er påbegyndt.
Denne evaluering udformes som en 
rapport fra Kommissionen og indeholder 
detaljerede vurderinger af alle konkrete 
aspekter af gennemførelsen.

Or. en

Begrundelse

Som fremhævet på formandskonferencen er det ikke kun den endelige evaluering af 
foranstaltninger, men også midtvejsevalueringen, der bør baseres på en tilstrækkeligt 
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detaljeret rapport, således at der kan foretages en korrekt vurdering af fondens resultater.

Ændringsforslag 986
Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget konklusionen på 
evalueringerne og sine bemærkninger 
hertil.

4. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget de i stk. 2 og 3 
omhandlede evalueringsrapporter.

Or. en

Begrundelse

Som fremhævet på Formandskonferencen er det ikke kun den endelige evaluering af 
foranstaltninger, men også midtvejsevalueringen, der bør baseres på en tilstrækkeligt 
detaljeret rapport, således at der kan foretages en korrekt vurdering af fondens resultater.

Ændringsforslag 987
Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. På grundlag af den i stk. 2 
omhandlede rapport kan Kommissionen 
efter omstændighederne fremsætte forslag 
til ændringer af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Som fremhævet på formandskonferencen er det ikke kun den endelige evaluering af 
foranstaltninger, men også midtvejsevalueringen, der bør baseres på en tilstrækkeligt 
detaljeret rapport, således at der kan foretages en korrekt vurdering af fondens resultater.
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Ændringsforslag 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende EHFF og dets foranstaltninger 
og resultater. De finansielle midler, der er 
afsat til EHFF, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører prioriteterne i artikel 4.

2. Kommissionen gennemfører
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende EHFF og dets foranstaltninger 
og resultater. De finansielle midler, der er 
afsat til EHFAF, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører prioriteterne i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 989
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en efter EU-retten oprettet retlig enhed 
eller en international organisation.

b) en efter EU-retten, herunder navnlig de 
faglige organisationer, oprettet retlig 
enhed eller en international organisation.

Or. fr

Ændringsforslag 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg for 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning

1. Kommissionen bistås af et udvalg for 
Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og
Akvakulturfond. Dette udvalg er et udvalg 
som omhandlet i Europa-Parlamentets og 
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(EU) nr. 182/201138. Rådets forordning (EU) nr. 182/201138.

_________________ _________________

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg for 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 182/201138.

1. Kommissionen bistås af et udvalg for 
Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og
Akvakulturfond. Dette udvalg er et udvalg 
som omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 182/201138.

_________________ _________________

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at EHFF også omfatter støtte til akvakultur.
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Ændringsforslag 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Sager, der vedrører Kommissionens udøvende beføjelser såsom de formelle krav og 
indholdsspecifikationerne med hensyn til medlemsstaternes performancerapporter er af en 
sådan vigtighed, at der er anledning til relevant indblanding fra medlemsstaternes side. Dette 
er ikke omfattet af rådgivningsproceduren, men det er nødvendigt at foreskrive proceduren 
for forvaltningsudvalget.

Ændringsforslag 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 54a

Gennemgang af POSEI og regionerne i 
den yderste periferi

Kommissionen forelægger inden 
udgangen af 2023 en rapport om 
anvendelsen af disse forordningers 
bestemmelser, navnlig for så vidt angår 
regionerne i den yderste periferi, eventuelt 
ledsaget af forslag. Kommissionen 
undersøger muligheden for at oprette et 
program for regionerne i den yderste 
periferi (POSEI) for så vidt angår hav- og 
fiskerispørgsmål.

Or. en
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Ændringsforslag 994
Gabriel Mato

Forslag til forordning
Bilag V – Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MIDLER FRA DEN EUROPÆISKE 
HAV- OG FISKERIFOND, DER I ALT 
ER TIL RÅDIGHED PR. 
MEDLEMSSTAT I PERIODEN 2021-
2027

MIDLER FRA DEN EUROPÆISKE 
HAV-, FISKERI- OG
AKVAKULTURFOND, DER I ALT ER 
TIL RÅDIGHED PR. MEDLEMSSTAT I 
PERIODEN 2021-2027

Or. en

Begrundelse

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