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Ändringsförslag 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartygets maskinstyrka ska ha 
inspekterats fysiskt av medlemsstaten för 
säkerställande av att den inte överskrider 
den maskinstyrka som anges i 
fiskelicensen.

(c) Medlemsstaten måste kontrollera 
sannolikheten för fiskefartygets maximala
maskinstyrka för säkerställande av att den 
inte överskrider den maskinstyrka som 
anges i fiskelicensen.

Or. es

Motivering

Fysisk inspektion av motorn ger inga garantier för maskinstyrkan.

Ändringsförslag 663
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. EHFF kan ge stöd till förvärv av 
ersättnings- eller nybyggen inom det 
småskaliga kustfisket på följande villkor:

a) Fiskekapaciteten för en medlemsstats 
flotta ökas inte.

b) De bestånd som utnyttjas av ett fartyg i 
det småskaliga kustfisket förvaltas i 
enlighet med maximal hållbar avkastning, 
och de bestånd som under de senaste 7 
åren utgjorde 60 % av fartygets 
kumulativa fångstmängd låg under minst 
5 av de senaste 7 åren innan ansökan 
inlämnades inom de säkra biologiska 
gränserna B > MSY Btrigger och F < FMSY.
c) Nybyggets operatör åtar sig att skicka 
högupplösta data om insatser, 
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fångstsammansättning och oavsiktlig 
fångst till de kontrollerande 
myndigheterna och forskningen. Detta 
kan inbegripa installation av elektroniska 
övervakningssystem.

Or. de

Ändringsförslag 664
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar punkterna 1 
och 2 kan EHFF-stöd ges till 
investeringar i hållbara fiskefartyg med 
en längd på upp till 24 meter om det kan 
visas att det inte rör sig om industriella 
fiskefartyg, utan om fiskefartyg för det 
småskaliga och hantverksmässiga fisket 
med en fast plats i den lokala ekonomin.

Or. de

Motivering

Det går inte att motivera att ett fiskefartyg med en längd från 12,01 meter inte längre kan 
betecknas som ett fiskefartyg i det småskaliga kustfisket. Det finns havsområden, t.ex. i 
Nordsjön, där fiskefartyg under 12 meter av säkerhetsskäl och på grund av de hydrografiska 
förhållandena inte kan användas och ändå bedriver kustnära dygnsfiske, t.ex. i fisket av räkor 
i Nordsjön.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3a. I de yttersta randområdena kan 
den nya motorns eller den moderniserade 
motorns effekt överstiga den nuvarande 
motorns kW i händelse av ett motiverat 
behov av ökad effekt av säkerhetsskäl till 
havs, utan att innebära ökad 
fiskeverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 666
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inget stöd ska beviljas enligt denna 
artikel om bedömningen av balansen 
mellan fiskekapaciteten och 
fiskemöjligheterna i den senaste rapporten 
enligt artikel 22.2 i förordning (EU) nr 
1380/2013 för det flottsegment till vilket 
fartyget hör inte har utarbetats på grundval 
av de biologiska och ekonomiska 
indikatorer samt indikatorer för 
fartygsutnyttjande som anges i de 
gemensamma riktlinjer som avses i den 
förordningen.

4. Inget stöd ska beviljas enligt denna 
artikel om bedömningen av balansen 
mellan fiskekapaciteten och 
fiskemöjligheterna i den senaste rapporten 
enligt artikel 22.2 i förordning (EU) nr 
1380/2013 för det flottsegment till vilket 
fartyget hör inte har utarbetats på grundval 
av de biologiska och ekonomiska 
indikatorer samt indikatorer för 
fartygsutnyttjande som anges i de 
gemensamma riktlinjer som avses i den 
förordningen. För varje ny investering ska 
dessutom en garanterad tillgång till 
fiskerättigheter (dvs. kvoter) garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 667
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår
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Or. en

Motivering

Stöd för definitivt upphörande är en användning av medel som varken är effektiv eller 
förenlig med den gemensamma fiskeripolitikens mål. Europeiska revisionsrätten identifierade 
denna typ av åtgärd som en av de mest kontroversiella direkta subventionerna 1994 och 2011. 
Exempel i revisionsrättens rapporter har visat att det finns en risk för att de pengar som 
erhålls återinvesteras i sektorn igen. Dessutom är det i praktiken mycket svårt att kontrollera 
hur detta stöd används. Efter utfasningen i den nuvarande EHFF bör EHFF efter 2020 inte 
gå bakåt genom att återinföra denna typ av stöd.

Ändringsförslag 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja insatser för 
förvaltningen av olika fisken och 
fiskeflottor.

1. EHFVF får stödja insatser för 
förvaltningen av olika fisken och 
fiskeflottor.

Or. en

Ändringsförslag 669
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Undersökande fiske för att utprova 
nya selektiva fiskeredskap med avseende 
på genomförandet av 
landningsskyldigheten enligt artikel 15 i 
förordning (EU) 1380/2013 kan få stöd 
från EHFF.

Or. de
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Motivering

Att helt utesluta det undersökande fisket så som det krävs i artikel 13 e är kontraproduktivt 
mot bakgrund av en fastställd landningsskyldighet och de selektiva fiskeredskap som ska 
utprovas för det.

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led a – led i (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Genom undantag från artikel 13 a 
får stöd enligt punkt 1 i de yttersta 
randområdena beviljas för fasta 
anordningar för att samla fisk endast om 
dessa anordningar bidrar till hållbart och 
selektivt fiske.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 674
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de tre 
kalenderår som föregår det år då ansökan 
om stöd lämnas in.

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 30 dagar under vart och ett av de 
kalenderår som föregår det år då ansökan 
om stöd lämnas in.

Or. es
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Ändringsförslag 675
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
två kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in.

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 180 dagar under de tre kalenderår 
som föregår det år då ansökan om stöd 
lämnas in.

Or. en

Motivering

Allt eftersom fiskbestånden i Östersjön försämras tvingas fiskare i allt högre grad att avstå 
från att fiska. Samtidigt gör väderförhållanden ofta att det är omöjligt att gå ut till havs och 
det är därför svårt att uppfylla villkoret att fiska i så många dagar.

Ändringsförslag 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
tre kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in.

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 90 dagar under kalenderåret som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in.

Or. es

Motivering

Aktivitetskravet på 120 dagar under de tre föregående kalenderåren anses vara överdrivet, 
det bör begränsas till 90 dagar och föregående år för att inte begränsa permanent och 
frivilligt återkallande av outnyttjade fartyg och bidra till att resultaten i handlingsplanen 
uppnås.

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
två kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in.

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 90 dagar, eller 25 % av tiden vid 
säsongsfiske, under vart och ett av de två 
kalenderår som föregår det år då ansökan 
om stöd lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 678
Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
två kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in.

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
i genomsnitt minst 90 dagar under de två 
kalenderår som föregår det år då ansökan 
om stöd lämnas in.

Or. it

Ändringsförslag 679
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
två kalenderår som föregår det år då 

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
i genomsnitt minst 90 dagar under de två 
år som föregår det år då ansökan om stöd 
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ansökan om stöd lämnas in. lämnas in.

Or. it

Motivering

Parametern genomsnittligt antal dagar stämmer mer överens med förhållandena för det 
småskaliga kustfisket eftersom det är starkt beroende av väderläget till havs och av 
nödsituationer (utsläpp, växtslem osv.). Mellan ett år och nästa kan skillnaden i arbetsdagar 
vara mycket stor.

Ändringsförslag 680
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
två kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in.

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 90 dagar under de två kalenderår 
som föregår det år då ansökan om stöd 
lämnas in.

Or. it

Motivering

Parametern genomsnittligt antal dagar stämmer mer överens med förhållandena för det 
småskaliga kustfisket eftersom det är starkt beroende av väderläget till havs och av 
nödsituationer (utsläpp, växtslem osv.). Mellan ett år och nästa kan skillnaden i arbetsdagar 
vara mycket stor.

Ändringsförslag 681
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
två kalenderår som föregår det år då 

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 90 dagar under vart och ett av de två 
kalenderår som föregår det år då ansökan 
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ansökan om stöd lämnas in. om stöd lämnas in.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
tre kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in.

(c) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar under de tre kalenderår 
som föregår det år då ansökan om stöd 
lämnas in.

Or. es

Motivering

Fartygs avgång från verksamheten är kopplad till deras låga hållbarhet och konkurrenskraft, 
ofta kopplad till sin begränsade operativa kapacitet. Det är därför viktigt att göra denna 
omständighet mer flexibel för att underlätta införandet av denna typ av åtgärd.

Ändringsförslag 683
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödmottagaren får inte registrera 
ett nytt fiskefartyg inom fem års tid efter 
att ha mottagit sådant stöd.

(e) Stödmottagaren får inte registrera 
ett visst nytt fiskefartyg inom fem års tid 
efter att ha mottagit sådant stöd.

Or. en

Motivering

Stöd från EHFF får ges för att ett visst fartyg och dess fiskekapacitet upphör med fiske och 
inte för att stödmottagaren upphör med näringsverksamhet. Dessutom kommer 
stödmottagarens registrering av ett annat fartyg inte att äga rum inom den kapacitet som 



AM\1167349SV.docx 13/169 PE629.604v01-00

SV

skapas genom att fartyget upphör med fiske, utan inom annan kapacitet som är tillgänglig 
inom de nationella gränserna.

Ändringsförslag 684
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödmottagaren får inte registrera 
ett nytt fiskefartyg inom fem års tid efter 
att ha mottagit sådant stöd.

(e) Stödmottagaren får inte registrera 
ett nytt fiskefartyg inom fem års tid efter 
att ha erhållit sådant stöd.

Or. it

Ändringsförslag 685
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödmottagaren får inte registrera 
ett nytt fiskefartyg inom fem års tid efter 
att ha mottagit sådant stöd.

(e) Stödmottagaren får inte registrera 
ett nytt fiskefartyg inom fem års tid efter 
att ha erhållit sådant stöd.

Or. it

Ändringsförslag 686
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Fiskare, som under minst 90 dagar 
per år under de två kalenderår som 
föregår dagen då ansökan om stöd 
lämnas in har arbetat ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
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definitiva upphörandet, kan också dra 
nytta av denna åtgärd. De berörda 
fiskarna ska i praktiken upphöra med all 
fiskeverksamhet. Stödmottagaren ska till 
den behöriga myndigheten lämna in bevis 
för att fiskeverksamheten har upphört i 
praktiken. Ersättningen betalas för en 
period på mindre än ett år från det att 
ansökan om stöd lämnades in.

Or. es

Ändringsförslag 687
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet för definitivt upphörande 
med fiskeverksamhet enligt punkt 2 ska 
genomföras genom finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i enlighet med 
artiklarna 46 a och 89 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser], och ska vara baserat på

utgår

(a) att villkoren är uppfyllda, i enlighet 
med artikel 46 a i, i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser], och

(b) att resultaten uppnåtts, i enlighet med 
artikel 46 a ii, i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 52 med avseende på fastställande 
av de villkor som avses i led a, som ska ha 
anknytning till genomförandet av 
bevarandeåtgärder enligt artikel 7 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. pt
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Ändringsförslag 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet för definitivt upphörande 
med fiskeverksamhet enligt punkt 2 ska 
genomföras genom finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i enlighet med 
artiklarna 46 a och 89 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser], och ska vara baserat på

utgår

(a) att villkoren är uppfyllda, i enlighet 
med artikel 46 a i, i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser], och

(b) att resultaten uppnåtts, i enlighet med 
artikel 46 a ii, i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 52 med avseende på fastställande 
av de villkor som avses i led a, som ska ha 
anknytning till genomförandet av 
bevarandeåtgärder enligt artikel 7 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. en

Ändringsförslag 689
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet för definitivt upphörande med 
fiskeverksamhet enligt punkt 2 ska 
genomföras genom finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i enlighet med 

utgår
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artiklarna 46 a och 89 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser], och ska vara baserat på

(a) att villkoren är uppfyllda, i enlighet 
med artikel 46 a i, i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser], och

(b) att resultaten uppnåtts, i enlighet med 
artikel 46 a ii, i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Or. es

Ändringsförslag 690
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF får stödja åtgärder för att främja 
den sociala dialogen mellan parterna, 
särskilt för följande åtgärder vidtagna av 
arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer som har 
undertecknat nationella kollektivavtal:

a) Utbildning av unga fiskeriföretagare.

b) Fortbildning inom yrket och 
kompetensutveckling för ett hållbart fiske.

b) Ökning av medvetenheten om god 
fiskeripraxis och skydd av biologisk 
mångfald.

c) Säkerhet och skydd för mänskligt liv till 
havs.

d) Hälsa och säkerhet för 
ombordanställda.

Or. it
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Motivering

Vi anser att man i programmet för EHFF inte får bortse från stödet till verksamhetens sociala 
sida, förutom miljöaspekterna.

Ändringsförslag 691
Nicola Caputo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. EHFF får stödja fiske- och 
vattenbruksföretags tillgång till 
riskhanteringsverktyg, till exempel 
incitament till försäkringsavtal eller 
ömsesidiga fonder, för att täcka förluster 
till följd av en eller flera av följande 
händelser:

a) Naturkatastrofer.

b) Ogynnsamma väderhändelser.

c) Plötsliga förändringar av 
vattenkvaliteten och vattenmängden som 
aktören inte är ansvarig för.

d) Vattenbrukssjukdomar, 
funktionsstörningar eller förstörda 
produktionsanläggningar som aktören 
inte är ansvarig för.

e) Kostnader för bärgning av fiskare eller 
fiskefartyg vid olyckor till havs under 
fiskeriverksamheten.

Or. it

Motivering

Här införs, liksom det sker för jordbrukssektorn, stöd från EHFF till riskhanteringsverktyg, 
till exempel incitament till försäkringsavtal eller ömsesidiga fonder, vid de orsaker som anges 
i leden a till och med e.

Ändringsförslag 692
Renata Briano
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. EHFF får stödja fiske- och 
vattenbruksföretags tillgång till 
riskhanteringsverktyg, till exempel 
incitament till försäkringsavtal eller 
ömsesidiga fonder, för att täcka förluster 
till följd av en eller flera av följande 
händelser:

a) Naturkatastrofer.

b) Ogynnsamma väderhändelser.

c) Plötsliga förändringar av 
vattenkvaliteten och vattenmängden som 
aktören inte är ansvarig för.

d) Vattenbrukssjukdomar, 
produktionsstopp eller förstörda 
produktionsanläggningar som aktören 
inte är ansvarig för.

e) Kostnader för bärgning av fiskare eller 
fiskefartyg vid olyckor till havs under 
fiskeriverksamheten.

Or. it

Motivering

Här införs, liksom det sker för jordbrukssektorn, stöd från EHFF till riskhanteringsverktyg, 
till exempel incitament till försäkringsavtal eller ömsesidiga fonder, vid de specifika orsaker 
som anges i stycket.

Ändringsförslag 693
Rosa D'Amato

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. EHFF får stödja fiske- och 
vattenbruksföretags tillgång till 
riskhanteringsverktyg, till exempel 
incitament till försäkringsavtal eller 
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ömsesidiga fonder, för att täcka förluster 
till följd av en eller flera av följande 
händelser:

a) Naturkatastrofer.

b) Ogynnsamma väderhändelser.

c) Plötsliga förändringar av 
vattenkvaliteten och vattenmängden som 
aktören inte är ansvarig för.

d) Vattenbrukssjukdomar, 
funktionsstörningar eller förstörda 
produktionsanläggningar som aktören 
inte är ansvarig för,

e) Kostnader för bärgning av fiskare eller 
fiskefartyg vid olyckor till havs under 
fiskeriverksamheten.

Or. it

Motivering

Här införs, liksom det sker för jordbrukssektorn, stöd från EHFF till riskhanteringsverktyg, 
till exempel incitament till försäkringsavtal eller ömsesidiga fonder, vid de orsaker som anges 
i leden a) till och med e).

Ändringsförslag 694
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a

Investeringar till förmån för den sociala 
dialogen

EHFF får stödja åtgärder för att främja 
den sociala dialogen mellan parterna, 
särskilt för följande åtgärder vidtagna av 
arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer som har 
undertecknat nationella kollektivavtal:

a) Utbildning av unga fiskeriföretagare.

b) Fortbildning inom yrket och 
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kompetensutveckling för ett hållbart fiske.

c) Ökning av medvetenheten om god 
fiskeripraxis och skydd av biologisk 
mångfald.

d) Säkerhet och skydd för mänskligt liv till 
havs.

e) Hälsa och säkerhet för 
ombordanställda.

Or. it

Motivering

Vi anser att man i programmet för EHFF inte får bortse från stödet till verksamhetens sociala 
sida, förutom miljöaspekterna.

Ändringsförslag 695
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a

1. EHFF får stödja åtgärder för att 
främja den sociala dialogen mellan 
parterna, särskilt för följande åtgärder 
vidtagna av arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer som har 
undertecknat nationella kollektivavtal:

a) Utbildning av unga fiskeriföretagare.

b) Fortbildning inom yrket och 
kompetensutveckling för ett hållbart fiske.

c) Ökning av medvetenheten om god 
fiskeripraxis och skydd av biologisk 
mångfald.

d) Säkerhet och skydd för mänskligt liv till 
havs.

e) Hälsa och säkerhet för 
ombordanställda.

Or. it



AM\1167349SV.docx 21/169 PE629.604v01-00

SV

Ändringsförslag 696
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamhet

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18 Exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamhet

18 Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

Or. en

Ändringsförslag 698
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamhet

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

Or. fr

Ändringsförslag 699
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamhet

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

Or. es

Ändringsförslag 700
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamhet

Upphörande med fiskeverksamhet

Or. fr

Ändringsförslag 701
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18 Exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamhet

18 Oförutsett och exceptionellt 
upphörande med fiskeverksamhet

Or. en

Ändringsförslag 702
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHHF får stödja en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

1. EHFF ska stödja en ersättning för 
oförutsett och exceptionellt upphörande 
med fiskeverksamheten som orsakats av 
något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 703
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHHF får stödja en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

1. EHFVF får stödja en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

Or. en

Ändringsförslag 704
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHHF får stödja en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

1. EHHF får stödja en ersättning för 
tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

Or. de

Ändringsförslag 705
Alain Cadec
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHHF får stödja en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

1. EHFF får stödja en ersättning för
tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

Or. fr

Motivering

EHFF bör stödja fiskare som berörs av ett tillfälligt upphörande.

Ändringsförslag 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHHF får stödja en ersättning för
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

1. EHFF får stödja en ersättning för 
tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

Or. en

Ändringsförslag 707
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

1. EHHF får stödja en ersättning för 
tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:
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Or. es

Ändringsförslag 708
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

1. EHHF får stödja en ersättning för 
tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

Or. es

Ändringsförslag 709
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHHF får stödja en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av något 
av följande:

1. EHFF får stödja en ersättning för 
upphörande med fiskeverksamheten som 
orsakats av något av följande:

Or. fr

Ändringsförslag 710
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bevarandeåtgärder enligt artikel 7.1 
a, b, c och j i förordning (EU) nr 
1380/2013, eller likvärdiga 
bevarandeåtgärder antagna av regionala 

(a) Bevarandeåtgärder enligt artikel 7.1 
a, b, c och j i förordning (EU) nr 
1380/2013, c i fall av fredningstid om 
vilken beslut fattats i enlighet med 
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fiskeriförvaltningsorganisationer, när dessa 
är tillämpliga på unionen.

[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken], eller likvärdiga 
bevarandeåtgärder antagna av regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer, när dessa 
är tillämpliga på unionen.

Or. fr

Motivering

EHFF bör stödja yrkesfiskare som behöver upphöra med verksamheten tillfälligt, i synnerhet 
vid tillämpning av brådskande åtgärder eller fredningstid inom ramen för grundförordningen.

Ändringsförslag 711
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bevarandeåtgärder enligt artikel 7.1 
a, b, c och j i förordning (EU) nr 
1380/2013, eller likvärdiga 
bevarandeåtgärder antagna av regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer, när dessa 
är tillämpliga på unionen.

(a) Bevarandeåtgärder enligt artikel 7.1 
a, b, c och j i förordning (EU) nr 
1380/2013, inklusive fredningstider eller 
likvärdiga bevarandeåtgärder antagna av 
regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, 
när dessa är tillämpliga på unionen.

Or. es

Ändringsförslag 712
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Åtgärder som ska vidtas av 
kommissionen vid ett allvarligt hot mot de 
marina biologiska resurserna enligt vad 
som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

(b) Kommissionens åtgärder eller 
medlemsstaternas nödåtgärder enligt vad 
som avses i artiklarna 12 och 13 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. de



AM\1167349SV.docx 27/169 PE629.604v01-00

SV

Motivering

Här har ordalydelsen och bestämmelserna hämtats från förordning (EU) nr 508/2014.

Ändringsförslag 713
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Tillämpning av sådana 
nödåtgärder som avses i artikel 13 i 
[förordningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken] som antagits av 
kommissionen.

Or. fr

Motivering

EHFF bör stödja yrkesfiskare som behöver upphöra med verksamheten tillfälligt, i synnerhet 
vid tillämpning av brådskande åtgärder eller fredningstid inom ramen för grundförordningen.

Ändringsförslag 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Avbrytande, på grund av force 
majeure, av tillämpningen av ett 
partnerskapsavtal om hållbart fiske eller 
protokollet till detta. or

utgår

Or. en

Ändringsförslag 715
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
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Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Avbrytande, på grund av force 
majeure, av tillämpningen av ett 
partnerskapsavtal om hållbart fiske eller 
protokollet till detta.

(c) Avbrytande av tillämpningen av ett 
partnerskapsavtal om hållbart fiske eller 
protokollet till detta.

Or. fr

Ändringsförslag 716
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Avbrytande, på grund av force 
majeure, av tillämpningen av ett 
partnerskapsavtal om hållbart fiske eller 
protokollet till detta. eller

(c) Avbrytande av tillämpningen, eller 
en icke-förnyelse av ett partnerskapsavtal 
om hållbart fiske eller protokollet till detta. 
eller

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Naturkatastrofer eller miljöolyckor 
som formellt erkänns som sådana av den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet.

(d) Naturkatastrofer, miljöolyckor eller 
upphörande av fiskeverksamhet på grund 
av folkhälsoskäl som följd av förorening 
av blötdjur på grund av spridningen av 
plankton som producerar toxiner eller 
förekomst av plankton som innehåller 
biotoxiner eller mikrobiologisk förorening
som formellt erkänns som sådana av den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet.
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Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att inkludera flottan som är avsedd för att fånga blötdjur som periodiskt 
upphör med sin aktivitet på grund av kontinuerliga och frekventa föroreningar av blötdjur på 
grund av spridningen av plankton som producerar toxiner eller närvaron av plankton som 
innehåller biotoxiner eller mikrobiologisk förorening.

Ändringsförslag 718
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Naturkatastrofer eller miljöolyckor 
som formellt erkänns som sådana av den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet.

(d) Utdragna osäkra 
väderförhållanden till havs som påverkar 
visst fiske, då en officiell vädervarning av 
en medlemsstats nationella 
meteorologiska institut måste tillkännages 
och finnas på plats, naturkatastrofer eller 
miljöolyckor som formellt erkänns som 
sådana av den berörda medlemsstatens 
behöriga myndighet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Naturkatastrofer eller miljöolyckor 
som formellt erkänns som sådana av den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet.

(d) Naturkatastrofer, miljöolyckor eller 
olyckor till havs vid fiskeverksamhet, som 
formellt erkänns som sådana av den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet.

Or. en
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Ändringsförslag 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Naturkatastrofer eller miljöolyckor 
som formellt erkänns som sådana av den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet.

(d) Naturkatastrofer, miljöolyckor eller 
förorening av fiskeområden, som formellt 
erkänns som sådana av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet.

Or. es

Ändringsförslag 721
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Sjöfartsolyckor som kan påverka 
havs- och kustvatten med inverkan på 
fiskeresurserna.

Or. es

Motivering

Den upprepade sekvensen av sjöfartsolyckor på den europeiska kusten, från Erika till 
Prestige, orsakade miljömässiga och ekonomiska konsekvenser för marina resurser och 
ekonomierna i kustområden som drabbats av oljeutsläpp och andra ämnen. Därför är det 
nödvändigt att göra en prognos av detta antagande för eventuella konsekvenser vid liknande 
olyckor.

Ändringsförslag 722
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Hänsyn ska inte tas till 
återkommande säsongsanknutet 
upphörande med fiskeverksamheten vid 
beviljandet av ersättningar eller betalning 
enligt denna artikel.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det stöd som avses i punkt 1 får 
endast beviljas när:

utgår

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

(b) de ekonomiska förlusterna till följd av 
upphörandet uppgår till mer än 30 % av 
det berörda företagets årsomsättning, 
beräknat på grundval av företagets 
genomsnittliga omsättning under de tre 
föregående kalenderåren.

Or. es

Motivering

De exceptionella upphörandena påverkar flottorna och inte fartygen, vilket skadar den 
ekonomiska konkurrenskraften och lönsamheten hos alla fartyg som den utgörs av. 
Minimitiden för upphörande måste fastställas utifrån tekniska vetenskapliga rapporter, och 
verifieringarna som rör företagets omsättningskrav strider mot den administrativa smidighet 
som krävs för denna typ av åtgärder, för att inte skada fiskarna mer.

Ändringsförslag 724
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det stöd som avses i punkt 1 får 
endast beviljas när

utgår

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

(b) de ekonomiska förlusterna till följd av 
upphörandet uppgår till mer än 30 % av 
det berörda företagets årsomsättning, 
beräknat på grundval av företagets 
genomsnittliga omsättning under de tre 
föregående kalenderåren.

Or. fr

Ändringsförslag 725
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Ändringsförslag 726
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 15 på 
varandra följande dagar, och

Or. es



AM\1167349SV.docx 33/169 PE629.604v01-00

SV

Ändringsförslag 727
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets 
fiskeriverksamhet upphör under minst 30
på varandra följande dagar, och

Or. it

Motivering

För att artikeln ska bli verksam måste tidsbestämmelserna ändras, eftersom 
fiskeriverksamheten i verkligheten är starkt beroende av yttre faktorer som påverkar 
driftförhållandena, ibland mycket allvarligt.

Ändringsförslag 728
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets 
fiskeriverksamhet upphör under minst 30
på varandra följande dagar,

Or. it

Ändringsförslag 729
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 90 på 

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 30 dagar, 
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varandra följande dagar, och och

Or. pt

Ändringsförslag 730
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 30 på 
varandra följande dagar. och

Or. es

Ändringsförslag 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 60 på 
varandra följande dagar, och

Or. es

Motivering

Stöd från EHFF anses nödvändig när verksamheten avbryts under 60 på varandra följande 
dagar och förlusterna är 10 % i förhållande till det föregående året. Att höja dessa 
tröskelvärden skulle utelämna exceptionella upphöranden som motiverats av force majeure 
eller främjas för bevarande av resurser.

Ändringsförslag 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
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Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 120 på 
varandra följande dagar, och

Or. en

Ändringsförslag 733
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 90 på 
varandra följande dagar, som inte omfattas 
av återkommande stängningsperioder,
och

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) det berörda fartygets kommersiella 
verksamhet upphör under minst 90 på 
varandra följande dagar, eller 25 % av
tiden vid säsongsfiske, och

Or. en

Ändringsförslag 735



PE629.604v01-00 36/169 AM\1167349SV.docx

SV

Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de ekonomiska förlusterna till 
följd av upphörandet uppgår till mer än 
30 % av det berörda företagets 
årsomsättning, beräknat på grundval av 
företagets genomsnittliga omsättning 
under de tre föregående kalenderåren.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 736
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de ekonomiska förlusterna till 
följd av upphörandet uppgår till mer än 
30 % av det berörda företagets 
årsomsättning, beräknat på grundval av 
företagets genomsnittliga omsättning 
under de tre föregående kalenderåren.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 737
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de ekonomiska förlusterna till 
följd av upphörandet uppgår till mer än 
30 % av det berörda företagets 
årsomsättning, beräknat på grundval av 
företagets genomsnittliga omsättning 

utgår
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under de tre föregående kalenderåren.

Or. it

Ändringsförslag 738
Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de ekonomiska förlusterna till 
följd av upphörandet uppgår till mer än 
30 % av det berörda företagets 
årsomsättning, beräknat på grundval av 
företagets genomsnittliga omsättning 
under de tre föregående kalenderåren.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 739
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de ekonomiska förlusterna till 
följd av upphörandet uppgår till mer än 
30 % av det berörda företagets 
årsomsättning, beräknat på grundval av 
företagets genomsnittliga omsättning 
under de tre föregående kalenderåren.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de ekonomiska förlusterna till följd 
av upphörandet uppgår till mer än 30 % av 
det berörda företagets årsomsättning, 
beräknat på grundval av företagets 
genomsnittliga omsättning under de tre 
föregående kalenderåren.

(b) de ekonomiska förlusterna till följd 
av upphörandet uppgår till mer än 10 % av 
det berörda företagets årsomsättning, 
beräknat på grundval av företagets 
genomsnittliga omsättning under det 
föregående kalenderåret.

Or. es

Motivering

Stöd från EHFF anses nödvändig när verksamheten avbryts under 30 på varandra följande 
dagar och förlusterna är 10 % i förhållande till det föregående året. Att höja dessa 
tröskelvärden skulle utelämna exceptionella upphöranden som motiverats av force majeure 
eller främjas för bevarande av resurser.

Ändringsförslag 741
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar 
under de tre kalenderår som föregår det 
år då ansökan om stöd lämnas in, eller

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de tre kalenderår 
som föregår det år då ansökan om stöd 
lämnas in har arbetat till havs ombord på 
ett unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

Hänvisningen till antalet dagar till havs i 
denna punkt ska inte tillämpas på ålfiske.

Or. es
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Ändringsförslag 742
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
vart och ett av de tre kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in, eller

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 30 dagar under 
det kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in, eller

Or. es

Ändringsförslag 743
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in, eller or

(a) operatörer av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 180 dagar under 
de tre kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in, or

Or. en

Motivering

Stöd för ett tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet bör betalas till fartygsoperatören, som 
inte alltid är fartygets ägare. Allt eftersom tillståndet för fiskbestånden i Östersjön försämras 
tvingas fiskare i allt högre grad att avstå från att fiska. Samtidigt gör väderförhållanden ofta 
att det är omöjligt att gå ut till havs och det är därför svårt att uppfylla villkoret att fiska i så 
många dagar.

Ändringsförslag 744
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
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Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
de två kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in, eller

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

Or. it

Ändringsförslag 745
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
de två kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in, eller

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

Or. it

Ändringsförslag 746
Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
de två kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in, eller

(a) ägare – redarna – till fiskefartyg 
som är registrerade som aktiva och har 
bedrivit fiske till havs under i genomsnitt
minst 90 dagar under de två kalenderår 
som föregår det år då ansökan om stöd 
lämnas in, eller
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Or. it

Ändringsförslag 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
vart och ett av de tre kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in, eller

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 90 dagar under 
det kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in, eller

Or. es

Motivering

Villkoren för fartygsägarna under de tre åren före ansökan och under en period av 120 dagar 
utesluter de fartyg som startar sin fiskeverksamhet och därför berörs företag med mer 
bräcklig ekonomisk jämvikt.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in, eller or

(a) Fiskefartyget är registrerat som 
aktivt och har bedrivit fiske till havs under 
minst 120 dagar, eller 30 % av tiden vid 
säsongsfiske, under vart och ett av de två 
kalenderår som föregår det år då ansökan 
om stöd lämnas in. or

Or. en

Ändringsförslag 749
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Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under
vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in, eller or

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
minst två av de tre kalenderår som föregår 
det år då ansökan om stöd lämnas in, eller 
or

Or. en

Motivering

I nordliga EU-vatten kan en hård vinter med iskalla förhållanden leda till en kraftig 
minskning av antalet dagar då fiskeverksamhet är möjlig.

Ändringsförslag 750
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in, eller

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar per år
under de två kalenderår som föregår det år 
då ansökan om stöd lämnas in, eller

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under
vart och ett av de tre kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in, eller

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under 
de tre kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in, eller

Or. es

Ändringsförslag 752
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de två kalenderår 
som föregår det år då ansökan om stöd 
lämnas in har arbetat till sjöss ombord på 
ett unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

(b) fiskare som under minst 180 dagar 
under de tre kalenderår som föregår det år 
då ansökan om stöd lämnas in har arbetat 
ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs 
av det tillfälliga upphörandet.

Or. en

Motivering

Allt eftersom tillståndet för fiskbestånden i Östersjön försämras tvingas fiskare i allt högre 
grad att avstå från att fiska. Samtidigt gör väderförhållanden ofta att det är omöjligt att gå ut 
till havs och det är därför svårt att uppfylla villkoret att fiska i så många dagar.

Ändringsförslag 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de tre kalenderår 
som föregår det år då ansökan om stöd 
lämnas in har arbetat till sjöss ombord på 
ett unionsfiskefartyg som berörs av det 

(b) fiskare som under minst 90 dagar 
under det kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in har arbetat till 
havs ombord på ett unionsfiskefartyg som 
berörs av det exceptionella upphörandet.
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exceptionella upphörandet.

Or. es

Motivering

Villkoren för besättningen under de tre åren före ansökan och under en period av 120 dagar 
utesluter de personer som inte var med i besättningen under de senaste tre kalenderåren eller 
som inte har arbetat de 120 dagarna som anges i denna punkt. Det är fallet, med viss 
frekvens, att de unga besättningsmedlemmarna införlivas i fartyget och inte har 3 års 
varaktighet i det eller uppfyller 120 dagars aktivitet.

Ändringsförslag 754
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in har arbetat till sjöss ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

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

Or. it

Motivering

Fiskeriverksamheten är starkt beroende av yttre faktorer som påverkar driftförhållandena, 
ibland allvarligt.

Ändringsförslag 755
Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in har arbetat till sjöss ombord på ett 

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

unionsfiskefartyg som berörs av det 
tillfälliga upphörandet.

Or. it

Ändringsförslag 756
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in har arbetat till sjöss ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

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

Or. it

Motivering

För att artikeln ska bli verksam måste tidsbestämmelserna ändras, eftersom 
fiskeriverksamheten i verkligheten är starkt beroende av yttre faktorer som påverkar 
driftförhållandena, ibland mycket allvarligt.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in har arbetat till sjöss ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under de två kalenderår som föregår det år 
då ansökan om stöd lämnas in har arbetat 
ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs 
av det tillfälliga upphörandet.

Or. en
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Ändringsförslag 758
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in har arbetat till sjöss ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
per år under de två kalenderår som föregår 
det år då ansökan om stöd lämnas in har 
arbetat till sjöss ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

Or. fr

Ändringsförslag 759
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de två kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in har arbetat till sjöss ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de tre kalenderår som 
föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in har arbetat till sjöss ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
tillfälliga upphörandet.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under vart och ett av de tre kalenderår som 

(b) fiskare som under minst 120 dagar 
under de tre kalenderår som föregår det år 
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föregår det år då ansökan om stöd lämnas 
in har arbetat till havs ombord på ett 
unionsfiskefartyg som berörs av det 
exceptionella upphörandet.

då ansökan om stöd lämnas in har arbetat 
till sjöss ombord på ett unionsfiskefartyg 
som berörs av det exceptionella 
upphörandet.

Or. es

Ändringsförslag 761
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) fiskare som arbetat till fots under 
minst 120 dagar under vart och ett av de 
två kalenderår som föregår det år då 
ansökan om stöd lämnas in och som 
berörs av det tillfälliga upphörandet.

Or. fr

Motivering

Fiskare som arbetar till fots bör också beaktas när det gäller ersättning för tillfälligt 
upphörande med fiskeverksamhet.

Ändringsförslag 762
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hänvisningen till antalet dagar till sjöss i 
denna punkt ska inte tillämpas på ålfiske.

utgår

Or. en

Motivering

Ålen är en art som alla andra och den bör inte vara relevant för genomförandet av denna 
åtgärd.
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Ändringsförslag 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hänvisningen till antalet dagar till sjöss i 
denna punkt ska inte tillämpas på ålfiske.

Hänvisningen till antalet dagar till sjöss i 
denna punkt ska inte tillämpas på ålfiske 
och fartyg under 10 meter.

Or. en

Ändringsförslag 764
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Stödet för ett exceptionellt eller tillfälligt eller periodiskt upphörande av fiskeverksamheten 
bör inte fixeras vid en omotiverad gräns på 6 månader. Snarare bör längden anpassas till hur 
allvarlig orsaken till upphörandet är. Beslutet om storlek och längd bör anpassas till 
fiskarnas inkomstbortfall och överlåtas till medlemsstaterna.

Ändringsförslag 765
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

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

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 766
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa konsekvens med artikelns ordalydelse.

Ändringsförslag 767
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. All fiskeverksamhet som bedrivs av 
fiskefartyget eller av berörda fiskare ska 
avbrytas i praktiken under den period som 
berörs av upphörandet. Den behöriga 
myndigheten ska förvissa sig om att det 
berörda fiskefartyget har upphört med all 

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

fiskeverksamhet under den period som 
berörs av det tillfälliga upphörandet och att 
all överkompensation till följd av att 
fartyget används för andra syften undviks.

Or. fr

Ändringsförslag 768
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Artikel 18a

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

1. EHFF får stödja åtgärder för tillfälligt 
upphörande av fiskeverksamhet i följande 
fall: a) under biologiska 
återhämtningsperioder, b) när det 
tillfälliga upphörandet framgår av en 
ledningsplan som antagits i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 1967/2006 eller 
av en flerårsplan som antagits enligt 
artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 
1380/2013, där det på grundval av 
vetenskapliga utlåtanden krävs en 
minskning av fiskeriinsatserna för att 
uppnå målen enligt artikel 2, punkt 2 och 
5, led a), i förordning (EU) nr 1380/2013. 
2. Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas 
under högst sex månader per fiskefartyg 
under perioden 2021–2020. 3. Det stöd 
som avses i punkt 1 ska endast beviljas a) 
ägare eller redare av unionsfiskefartyg 
som är registrerade som aktiva och har 
bedrivit fiske till havs under i genomsnitt 
minst 90 dagar under de två kalenderår 
som föregår dagen då ansökan om stöd 
lämnas in, eller b) fiskare som under i 
genomsnitt minst 90 dagar under de två 
kalenderår som föregår dagen då ansökan 
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om stöd lämnas in har arbetat till havs 
ombord på ett unionsfiskefartyg som 
berörs av det tillfälliga upphörandet. 4. 
All fiskeverksamhet som bedrivs av 
fiskefartyget eller av de berörda fiskarna 
ska avbrytas i praktiken. Den behöriga 
myndigheten ska förvissa sig om att det 
berörda fiskefartyget har ställt in all 
fiskeverksamhet under den period som 
berörs av det tillfälliga upphörandet.

Or. it

Motivering

Vi anser det nödvändigt att återinföra en åtgärd som har gett mycket goda resultat i alla 
program där den har genomförts.

Ändringsförslag 769
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

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

a) Biologiska återhämtningsperioder.

b) När det tillfälliga upphörandet framgår 
av en ledningsplan som antagits i enlighet 
med rådets förordning (EG) nr 1967/2006 
eller av en flerårsplan som antagits enligt 
artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 
1380/2013, där det på grundval av 
vetenskapliga utlåtanden krävs en 
minskning av fiskeriinsatserna för att 
uppnå målen enligt artikel 2, punkt 2 och 
5, led a, i förordning (EU) nr 1380/2013.

2. Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas 
under högst sex månader per fiskefartyg 
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under perioden 2021–2020.

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

a) ägare eller redare till unionsfiskefartyg 
som är registrerade som aktiva och har 
bedrivit fiske till havs under minst 90 
dagar under de två kalenderår som 
föregår dagen då ansökan om stöd 
lämnas in, eller

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

4. All fiskeverksamhet som bedrivs av 
fiskefartyget eller av de berörda fiskarna 
ska avbrytas i praktiken. Den behöriga 
myndigheten ska förvissa sig om att det 
berörda fiskefartyget har ställt in all 
fiskeverksamhet under den period som 
berörs av det tillfälliga upphörandet.

Or. it

Motivering

Vi anser det nödvändigt att återinföra en åtgärd som har gett mycket goda resultat i alla 
program där den har genomförts.

Ändringsförslag 770
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

1. EHFF får stödja åtgärder för tillfälligt 
upphörande av fiskeverksamhet i följande 
fall:
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a) Biologiska återhämtningsperioder.

b) När det tillfälliga upphörandet framgår 
av en ledningsplan som antagits i enlighet 
med rådets förordning (EG) nr 1967/2006 
eller av en flerårsplan som antagits enligt 
artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 
1380/2013, där det på grundval av 
vetenskapliga utlåtanden krävs en 
minskning av fiskeriinsatserna för att 
uppnå målen enligt artikel 2, punkt 2 och 
5, led a), i förordning (EU) nr 1380/2013.

2. Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas 
under högst sex månader per fiskefartyg 
under perioden 2021–2020.

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

a) ägare eller redare till unionsfiskefartyg 
som är registrerade som aktiva och har 
bedrivit fiske till havs under minst 90 
dagar under de två kalenderår som 
föregår dagen då ansökan om stöd 
lämnas in,

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

4. All fiskeverksamhet som bedrivs av 
fiskefartyget eller av de berörda fiskarna 
ska avbrytas i praktiken. Den behöriga 
myndigheten ska förvissa sig om att det 
berörda fiskefartyget har ställt in all 
fiskeverksamhet under den period som 
berörs av det tillfälliga upphörandet.

Or. it

Motivering

Vi anser det nödvändigt att återinföra en åtgärd som har gett mycket goda resultat i alla 
program där den har genomförts.

Ändringsförslag 771
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Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamhet

1. EHFF får stödja åtgärder för tillfälligt 
upphörande av fiskeverksamhet i följande 
fall: a) under biologiska 
återhämtningsperioder, b) när det 
tillfälliga upphörandet framgår av en 
ledningsplan som antagits i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 1967/2006 eller 
av en flerårsplan som antagits enligt 
artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 
1380/2013, där det på grundval av 
vetenskapliga utlåtanden krävs en 
minskning av fiskeriinsatserna för att 
uppnå målen enligt artikel 2, punkt 2 och 
5, led a, i förordning (EU) nr 1380/2013.

2. Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas 
under högst sex månader per fiskefartyg 
under perioden 2021–2020.

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

a) ägare eller redare till unionsfiskefartyg 
som är registrerade som aktiva och har 
bedrivit fiske till havs under minst 90 
dagar under de två kalenderår som 
föregår dagen då ansökan om stöd 
lämnas in,

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

4. All fiskeverksamhet som bedrivs av 
fiskefartyget eller av de berörda fiskarna 
ska avbrytas i praktiken. Den behöriga 
myndigheten ska förvissa sig om att det 
berörda fiskefartyget har ställt in all 
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fiskeverksamhet under den period som 
berörs av det tillfälliga upphörandet.

Or. it

Motivering

Vi anser det nödvändigt att återinföra en åtgärd som har gett mycket goda resultat i alla 
program där den har genomförts.

Ändringsförslag 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Ersättning till krisdrabbade fiskare och 
vattenbruksproducenter i havsvatten och 

sötvatten

I händelse av en kris för fiske- och 
vattenbruksmarknaderna, 
naturkatastrofer eller miljöincidenter kan 
EHFVF ge stöd till fiskare och 
vattenbruksproducenter i havsvatten och 
sötvatten som drabbas av krisen. Stödet 
kan beviljas för att väga upp den skada 
som har deklarerats formellt av de 
behöriga myndigheterna i den givna 
medlemsstaten. Stödet kan ges av 
medlemsstaten antingen direkt till de 
berörda fiskarna och 
vattenbruksproducenterna eller genom 
bidrag till en ömsesidig riskdelningsfond.

Or. en

Motivering

På samma sätt som jordbruksfonderna ska marknadens säkerhetsnät för fiskare och 
vattenbrukare också upprättas.

Ändringsförslag 773
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja utvecklingen och 
genomförandet av unionens system för 
fiskerikontroll, som föreskrivs i artikel 36 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 och som 
specificeras ytterligare i rådets förordning 
(EG) nr 1224/2009.

1. EHFVF får stödja utvecklingen 
och genomförandet av unionens system för 
fiskerikontroll, som föreskrivs i artikel 36 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 och som 
specificeras ytterligare i rådets förordning 
(EG) nr 1224/2009.

Or. en

Ändringsförslag 774
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I synnerhet ska följande typer av 
insatser vara stödberättigande:

a) Inköp och installation av åtgärder som 
är nödvändiga för att kontrollera havs-
och inlandsfiske.

b) Driftskostnader som hör samman med 
genomförandet av kontrollaktiviteter som 
rör havs- och inlandsfiske.

c) Organisering av seminarier, köp av 
medieverktyg, spridning av information 
om bland annat kampen mot olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske (IUU-
fiske) eller den gemensamma 
fiskeripolitikens regler.

Or. en

Motivering

Förteckningen över stödberättigande kostnader i förslaget till förordning är alltför snäv. 
Bristen på finansiering för undersökningstjänster kan allvarligt bidra till bristen på hållbar 
förvaltning av levande resurser i Östersjön.
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Ändringsförslag 775
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 13 j
får det stöd som avses i punkt 1 även 
omfatta

2. Genom undantag från artikel 13 får 
det stöd som avses i punkt 1 även omfatta

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med förslaget till artikel 13.

Ändringsförslag 776
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 13 j
får det stöd som avses i punkt 1 även 
omfatta

2. Genom undantag från artikel 13 får 
det stöd som avses i punkt 1 även omfatta

Or. it

Motivering

Bokstaven j tas bort för att få sammanhang med ändringsförslaget till artikel 13.

Ändringsförslag 777
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) inköp och installation på fartyg av 
nödvändiga komponenter för obligatorisk 
fartygsspårning och elektroniska 
rapporteringssystem som används i 
kontrollsyfte, endast i fråga om fartyg för 
småskaligt kustfiske,

(a) inköp, installation och hantering på 
fartyg av nödvändiga komponenter för 
obligatorisk fartygsspårning och 
elektroniska rapporteringssystem som 
används i kontrollsyfte, endast i fråga om 
fartyg med mindre längd över allt än 12 
meter,

Or. it

Motivering

Ändringen av led a i punkt 2 är nödvändig för att skapa klarhet hos lagtexten.

Ändringsförslag 778
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) inköp och installation på fartyg av 
nödvändiga komponenter för obligatorisk 
fartygsspårning och elektroniska 
rapporteringssystem som används i 
kontrollsyfte, endast i fråga om fartyg för 
småskaligt kustfiske,

(a) inköp, installation på fartyg av 
nödvändiga komponenter för obligatorisk 
fartygsspårning och elektroniska 
rapporteringssystem som används i 
kontrollsyfte, endast i fråga om fartyg med 
mindre längd över allt än 12 meter,

Or. it

Motivering

Ändringen är nödvändig för att skapa klarhet hos lagtexten.

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) inköp och installation på fartyg av 
nödvändiga komponenter för obligatorisk

(a) inköp och installation på fartyg av 
nödvändiga komponenter för 
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fartygsspårning och elektroniska 
rapporteringssystem som används i 
kontrollsyfte, endast i fråga om fartyg för 
småskaligt kustfiske,

fartygsspårning och elektroniska 
rapporteringssystem som används i 
kontroll- och inspektionssyfte, endast i 
fråga om fartyg för småskaligt kustfiske,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inköp och installation på fartyg av 
nödvändiga komponenter för obligatoriska
elektroniska fjärrövervakningssystem som 
används för kontroll av genomförandet av 
landningsskyldigheten som avses i artikel 
15 i förordning (EU) nr 1380/2013,

(b) inköp och installation på fartyg av 
nödvändiga komponenter för elektroniska 
fjärrövervakningssystem som används för 
kontroll av genomförandet av 
landningsskyldigheten som avses i artikel 
15 i förordning (EU) nr 1380/2013,

Or. en

Ändringsförslag 781
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inköp och installation på fartyg av 
anordningar för obligatorisk kontinuerlig 
mätning och registrering av 
framdrivningsmotorns effekt.

(c) inköp och installation på fartyg av 
anordningar för kontinuerlig mätning och 
registrering av framdrivningsmotorns 
effekt.

Or. en

Ändringsförslag 782
João Ferreira
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det stöd som avses i punkt 1 får 
också bidra till övervakning till sjöss 
enligt artikel 28 och till det europeiska 
samarbetet om kustbevakningsuppgifter 
enligt artikel 29.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 783
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det stöd som avses i punkt 1 får 
också bidra till övervakning till sjöss enligt 
artikel 28 och till det europeiska 
samarbetet om kustbevakningsuppgifter 
enligt artikel 29.

3. Det stöd som avses i punkt 1 får 
också bidra till övervakning till sjöss enligt 
artikel 28.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20 Insamling och behandling av data 
för fiskeriförvaltning och vetenskapliga 
ändamål

20 Insamling och behandling av data 
för fiskeri- och vattenbruksförvaltning
och vetenskapliga ändamål

Or. en



AM\1167349SV.docx 61/169 PE629.604v01-00

SV

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 786
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 788
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med avseende på att 
fastställa regler om förfaranden, format 
och tidtabeller för inlämning och 
godkännande av regionala arbetsplaner 
enligt punkt 1. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 53.2.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 789
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Kommissionen ska senast den 31 
december året före det år då arbetsplanen 
ska börja tillämpas anta 
genomförandeakter med avseende på att 
godkänna eller ändra de arbetsplaner som 
avses i punkt 1.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 790
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja kompensation för 
extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-
och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområden som avses i artikel 6.2.

1. EHFF får stödja kompensation för 
extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-
och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområdena. Detta system är 
tillämpbart på alla extra kostnader som 
uppstår för aktörerna vid fångst och 
odling.

Or. fr

Motivering

Denna artikel bör gälla alla yttersta randområden. Man bör även beakta alla extra kostnader 
som uppstår för aktörerna i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 791
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja kompensation för 
extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-

1. EHFF får stödja kompensation för 
extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-
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och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområden som avses i artikel 6.2.

och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområden och de öar som avses i 
artikel 174 i EUF-fördraget som avses i 
artikel 6.2.

Or. fr

Ändringsförslag 792
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja kompensation för 
extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-
och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområden som avses i artikel 6.2.

1. EHFVF får stödja kompensation 
för extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-
och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområden som avses i artikel 6.2.

Or. en

Ändringsförslag 793
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje berörd medlemsstat ska för 
sina regioner enligt punkt 1, i enlighet med 
de kriterier som fastställs i punkt 7, 
upprätta en förteckning över de fiskeri- och 
vattenbruksprodukter samt de kvantiteter 
av dessa produkter som kan komma i fråga 
för kompensation.

2. Varje berörd medlemsstat ska för 
sina regioner enligt punkt 1, i enlighet med 
de kriterier som fastställs i punkt 7, 
upprätta en förteckning över de extra 
kostnader som uppstår för aktörerna vid 
fångst och odling. Medlemsstaten ska 
också upprätta en förteckning över de 
fiskeri- och vattenbruksprodukter samt de 
kvantiteter av dessa produkter som kan 
komma i fråga för kompensation.

Or. fr



AM\1167349SV.docx 65/169 PE629.604v01-00

SV

Motivering

Man bör beakta alla extra kostnader som uppstår för aktörerna i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 794
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 795
João Ferreira, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) har fångats av unionsfiskefartyg 
som är registrerade i en hamn i någon av 
de regioner som avses i punkt 1, men som 
inte är verksamma i den regionen, eller 
deras sammanslutningar,

Or. fr

Ändringsförslag 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kompensation som betalas till 
stödmottagare som utför verksamheter 
enligt punkt 1 i de yttersta randområdena 
eller som äger ett fartyg som är registrerat i 
en hamn i dessa regioner ska, i syfte att 
undvika överkompensation, beakta 
följande:

6. Den kompensation som betalas till 
stödmottagare som utför verksamheter 
enligt punkt 1 i de yttersta randområdena 
eller som äger ett fartyg som är registrerat i 
en hamn i dessa regioner och som utför sin 
verksamhet där ska, i syfte att undvika 
överkompensation, beakta följande:

Or. fr

Ändringsförslag 797
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 52, med avseende på fastställandet 
av kriterier för beräkningen av de extra 
kostnader som uppstår på grund av de 
specifika nackdelarna i de berörda 
regionerna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 798
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a

Posei

Kommissionen ska före utgången av 2022 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av bestämmelserna om yttersta 
randområdena och vid behov lägga fram 
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lämpliga förslag till åtgärder. 
Kommissionen ska utvärdera möjligheten 
att skapa ett särskilt program för vissa 
regioner beroende på dessa regioners 
avsides läge och ökaraktär (Posei) för 
havs- och fiskerifrågor.

Or. es

Ändringsförslag 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22 Skydd och återställande av marin 
biologisk mångfald och marina ekosystem i 
havet och i kustnära områden

22 Skydd och återställande av marin 
biologisk mångfald och marina ekosystem i 
havet, i sötvatten och i kustnära områden

Or. en

Motivering

Miljöåtgärder och miljösubventioner bör även vara inriktade på vattenbruk i sötvatten.

Ändringsförslag 800
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja åtgärder för skydd 
och återställande av marin biologisk 
mångfald och marina ekosystem i havet 
och i kustnära områden, inbegripet i 
inlandsvatten.

1. EHFVF får stödja åtgärder för 
skydd och återställande av marin biologisk 
mångfald och marina ekosystem i havet, i 
kustnära områden och i sötvatten, 
inbegripet i inlandsvatten.

Or. en
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Motivering

Miljöåtgärder och miljösubventioner bör även vara inriktade på vattenbruk i sötvatten.

Ändringsförslag 801
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja åtgärder för skydd 
och återställande av marin biologisk 
mångfald och marina ekosystem i havet 
och i kustnära områden, inbegripet i 
inlandsvatten.

1. EHFF får stödja åtgärder för skydd 
och återställande av marin biologisk 
mångfald och marina ekosystem i havet 
och i kustnära områden.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det stöd som avses i punkt 1 får 
omfatta

2. Det stöd som avses i punkt 1 får 
särskilt omfatta

Or. en

Ändringsförslag 803
Maurice Ponga, Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) ersättning till fiskare för att ta upp 
och samla in förlorade fiskeredskap och 
marint skräp från havet och för att samla 
in sargassotång i de berörda yttersta 
randområdena,

Or. fr

Motivering

Spridningen av sargassotång i de yttersta randområdena, som huvudsakligen hänger ihop 
med klimatförändringarna och försurningen av havet, orsakar stora skador och hindrar den 
ekonomiska utvecklingen i dessa regioner. Därför bör fiskare som samlar in sargassotång 
kunna få ersättning.

Ändringsförslag 804
John Flack, Stefan Eck

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) ersättning till både yrkes- och 
fritidsfiskare eller icke-statliga initiativ 
och initiativ från det civila samhället för 
att ta upp och samla in förlorade 
fiskeredskap och marint skräp till havs,

Or. en

Ändringsförslag 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) insamling till havs av förlorade 
fiskeredskap eller annat marint avfall, av 
fiskare, inklusive ersättning till dem,

Or. es

Motivering

Fiskares insamling av avfall kräver utbildning av berörda parter, avfallshanteringssystem på 
land, kommunikationsaktiviteter osv. som går utöver ersättning till fiskare, om det ska vara 
effektivt.

Ändringsförslag 807
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 808
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp som samlats in 
från havet,

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp, samt oönskade 
fångster enligt artikel 15 i förordning 
(EU) nr 1380/2013, som samlats in från 
havet,

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget inför möjligheten att finansiera anläggningar på land för att fullgöra 
landningsskyldigheten.

Ändringsförslag 809
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp som samlats in 
från havet,

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp, samt oönskade 
fångster enligt artikel 15 i förordning 
(EU) nr 1380/2013, som samlats in från 
havet,

Or. it

Ändringsförslag 810
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp som samlats in 

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp, samt oönskade 
fångster enligt artikel 15 i förordning 



PE629.604v01-00 72/169 AM\1167349SV.docx

SV

från havet, (EU) nr 1380/2013, som samlats in från 
havet,

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget inför möjligheten att finansiera anläggningar på land för att fullgöra 
landningsskyldigheten.

Ändringsförslag 811
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp som samlats in 
från havet,

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga mottagnings- och 
återvinningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp som samlats in 
från havet,

Or. en

Motivering

Stödets omfattning bör utvidgas till att inkludera utveckling av effektiva återvinningsmetoder 
för spöknät som samlas in från havet och annat marint skräp.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp som samlats in 
från havet,

(b) investeringar i hamnar för att 
tillhandahålla lämpliga mottagnings- och 
förvaringsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp som samlats in 
från havet,
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Or. en

Ändringsförslag 813
John Flack, Stefan Eck

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) investeringar som hjälper 
fiskefartyg med inköp och installation av 
utrustning för återvinning av förlorade 
redskap, och för att utrusta fiskeredskap 
med spårbara komponenter, samt för att 
utbilda personal i återvinning av redskap,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) skydd av utrustning och fångster 
från däggdjur och fåglar som är skyddade 
genom direktiv 92/43/EEG eller 
2009/147/EG, förutsatt att det inte 
undergräver fiskeredskapens selektivitet,

Or. en

Ändringsförslag 815
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ba) Kompensation för användning av 
redskap för hållbart fiske och 
skaldjursfiske.

Or. es

Motivering

Detta införande skulle underlätta preferensbehandling för småskaligt fiske av flera arter, 
användningen av hållbara redskap, för modernisering av redskapen och kontinuitet i skyddet 
av den marina miljön.

Ändringsförslag 816
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) åtgärder för att uppnå och 
bibehålla god miljöstatus i 
sötvattensmiljön,

Or. en

Motivering

Miljöåtgärder och miljösubventioner bör även vara inriktade på vattenbruk i sötvatten.

Ändringsförslag 817
João Ferreira, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) skyddet av arter inom ramen för 
direktiv 92/43/EEG och direktiv 
2009/147/EG, i enlighet med de 
prioriterade åtgärdsplaner som upprättats 
enligt artikel 8 i direktiv 92/43/EEG.

(f) skyddet av arter inom ramen för 
direktiv 92/43/EEG och direktiv 
2009/147/EG, i enlighet med de 
prioriterade åtgärdsplaner som upprättats 
enligt artikel 8 i direktiv 92/43/EEG samt 
skyddet av alla arter som skyddas genom 
Cites (konventionen om internationell 
handel med utrotningshotade arter av 
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vilda djur och växter) och/eller som finns 
upptagna på Internationella 
naturvårdsunionens (IUCN) rödlista.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) uppförande, installation eller 
modernisering av fasta eller rörliga 
anordningar som är avsedda att skydda 
och stärka den marina faunan och floran, 
däribland vetenskapliga förberedelser och 
bedömningar samt, när det gäller de 
yttersta randområdena, förankrade 
anordningar som samlar fisk, vilka bidrar 
till ett hållbart och selektivt fiske.

Or. en

Ändringsförslag 819
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) utbildning av fiskare för att öka 
medvetenheten och minska fiskets 
inverkan på havsmiljön, i synnerhet när 
det gäller användningen av mer selektiva 
fiskeredskap och mer selektiv 
fiskeutrustning.

Or. fr
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Motivering

EHFF bör finansiera åtgärder för utbildning av fiskare för att minska fiskets inverkan på 
havsmiljön, i synnerhet när det gäller användningen av mer selektiva fiskeredskap och mer 
selektiv fiskeutrustning.

Ändringsförslag 820
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) System för kompensation av 
skador på fångster som orsakas av 
däggdjur och fåglar som är skyddade av 
direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.

Or. it

Motivering

Här upprepas vad som redan står i EHFF 2014/20 beträffande kompensation av skador som 
orsakas av fåglar och däggdjur till havs.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) system för kompensation av skada 
på fångster som orsakats av däggdjur 
eller fåglar som skyddas av direktiv 
92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG.

Or. en

Ändringsförslag 822
Renata Briano
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) System för kompensation av 
skador på fångster som orsakas av 
däggdjur och fåglar som är skyddade av 
direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget återinför en åtgärd som redan finns i EHFF 2014-2020.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Bidrag till en bättre förvaltning 
och bevarande av marina biologiska 
resurser.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att behålla det stöd som fastställdes i EHFF 2014–2020 för verksamheter som 
bidrar till bättre förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser, för projekt i 
kustnära livsmiljöer av betydelse för marina resurser och områden av betydelse för arternas 
reproduktion.

Ändringsförslag 824
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) kompensation för skada som 
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orsakas av skyddade däggdjur och fåglar.

Or. en

Motivering

Bristen på stöd för ersättning för förluster orsakade av skyddade däggdjur och fåglar kommer 
att leda till en försämring av de fiskbestånd som fiskas i Östersjöområdet.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) stöd för skyddsjakt eller viltvård av 
besvärande arter som äventyrar hållbara 
nivåer för fiskbestånden.

Or. en

Ändringsförslag 826
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) direkt utsättning som 
bevarandeåtgärd i en unionsrättsakt.

Or. en

Motivering

Bristen på stöd för utsättning, som direkt förbättrar beståndens storlek, utgör ett verkligt hot 
mot bestånden.

Ändringsförslag 827
Czesław Hoc
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) stöd för insamling och förvaltning 
av data om förekomsten av främmande 
arter som kan orsaka katastrofala effekter 
på den biologiska mångfalden.

Or. en

Motivering

Kunskap om invasiva främmande arter som förekommer i marina vatten säkerställer skyddet 
av den biologiska mångfalden och gör att lämpliga förebyggande åtgärder kan tas fram. För 
att skydda den marina miljön och levande marina resurser från påverkan från invasiva 
främmande arter är det också viktigt att främja lösningar för att bekämpa dessa arter.

Ändringsförslag 828
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd från EHFF får uppgå till 100 
% för ersättning och investeringar enligt 
punkt 2 a och b i artikel 22.

Or. de

Motivering

Insamlandet av förlorade fiskeredskap och skräp ger inga intäkter utan medför endast 
kostnader för fiskaren. Fiskare som samlar in förlorade fiskeredskap och skräp från havet ska 
därför få stöd till 100 % från EHFF.

Ändringsförslag 829
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 2 e och f ska omfatta 
motsvarande åtgärder av 
vattenbruksföretag och fiskodlare.

Or. de

Ändringsförslag 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a

Vetenskaplig forskning och datainsamling 
om påverkan av flyttfåglar

1. EHFF får, baserat på de fleråriga 
nationella strategiska planerna, stödja 
inrättandet av nationella eller 
gränsöverskridande vetenskapliga 
forsknings- och datainsamlingsprojekt 
med målet att bättre förstå flyttfåglars 
inverkan på vattenbrukssektorn och 
andra relevanta EU-fiskbestånd. Dessa 
projekt bör offentliggöra sina resultat 
årligen och lämna rekommendationer om 
bättre förvaltning.

2. För att vara stödberättigat måste ett 
nationellt vetenskapligt forsknings- och 
datainsamlingsprojekt omfatta minst ett 
nationellt institut eller ett institut som har 
erkänts av EU.

3. För att vara stödberättigat måste ett 
gränsöverskridande vetenskapligt 
forsknings- och datainsamlingsprojekt 
omfatta minst ett institut från minst två 
olika medlemsstater.

Or. en



AM\1167349SV.docx 81/169 PE629.604v01-00

SV

Ändringsförslag 831
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a

Fiskehamnar, landningsplatser,
auktionshallar och skyddshamnar

Utan att det påverkar artikel 13.1 h får 
EHFF stödja investeringar som förbättrar 
infrastrukturen i fiskehamnar, 
auktionshallar, landningsplatser och 
skyddshamnar i syfte att öka kvaliteten, 
kontrollen och spårbarheten för de 
landade produkterna och förbättra 
säkerheten och arbetsförhållandena.

Or. en

Motivering

Stöd för hamninfrastruktur bidrar till att förbättra kvaliteten, kontrollen och spårbarheten för 
de landade produkterna, skydda miljön och förbättra fiskarnas säkerhet och 
arbetsförhållanden. Denna åtgärd tar itu med behoven av infrastruktur i fiskehamnar och 
landningsplatser.

Ändringsförslag 832
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 22b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22b

Innovation

1. För att stimulera innovation inom 
fiskeverksamhet får EHFF stödja projekt 
som syftar till att utveckla eller 
introducera nya eller väsentligt 
förbättrade produkter och utrustning, nya 
eller förbättrade processer och tekniker, 
nya eller förbättrade förvaltnings- och 
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organisationssystem, även på berednings-
och saluföringsnivå, gradvis avlägsna 
kasserade fångster och sidofångster, 
introducera ny teknisk och organisatorisk 
kunskap, minska miljöpåverkan från 
fiskeverksamhet, inbegripet bättre 
fisketekniker och selektiva fiskeredskap, 
eller uppnå en mer hållbar användning av 
levande marina resurser och samexistens 
med skyddade rovdjur.

2. Insatser som finansieras enligt denna 
artikel ska initieras av enskilda 
entreprenörer eller 
producentorganisationer och deras 
föreningar.

3. Resultaten av de insatser som 
finansieras enligt denna artikel ska 
offentliggöras av medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Med tanke på att en del av de negativa fenomen som för närvarande observeras i det marina 
ekosystemet med största sannolikhet beror på interaktionen mellan fiskeverksamheter och den 
marina miljön är det av yttersta vikt att snabbt hitta lösningar som kan minska fiskets 
negativa inverkan på ekosystem. En av möjligheterna att begränsa fiskets negativa inverkan 
på det marina ekosystemet kan också vara att identifiera möjligheten att använda utrustning 
och fiskeredskap som är skonsamma mot den marina miljön.

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

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen genom 
vattenbruk och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet

Prioritering 2: Främja hållbart vattenbruk

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen genom 
vattenbruk och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen

Or. es

Ändringsförslag 835
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen genom 
vattenbruk och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen

Or. es

Ändringsförslag 836
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till Prioritering 2: Bidra till 
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livsmedelstryggheten i unionen genom 
vattenbruk och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet

livsmedelstryggheten i unionen genom 
fiske, vattenbruk och marknader som 
präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

Or. fr

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

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen genom 
vattenbruk och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen genom 
fiskeri, vattenbruk och marknader som 
präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

Or. en

Ändringsförslag 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår

Vattenbruk

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

2. Det stöd som avses i punkt 1 ska vara 
förenligt med de fleråriga nationella 
strategiska planerna för 
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vattenbruksverksamhetens utveckling som 
avses i artikel 34.2 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

3. Produktiva investeringar i vattenbruk 
enligt denna artikel får endast stödjas 
genom sådana finansieringsinstrument 
som föreskrivs i artikel 52 i förordning 
(EU) nr [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den 
förordningen.

_________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 
mars 2016 om smittsamma sjukdomar hos 
djur och om ändring eller upphävande av 
vissa rättsakter om djurs hälsa 
(lagstiftning om djurhälsa) (EUT L 84, 
31.3.2016, s. 1).

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

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

23 Vattenbruk 23 Hållbart vattenbruk

Or. en

Ändringsförslag 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________

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

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

33 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 
maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för 
livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, 
växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 
2000/29/EG och 2008/90/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 
882/2004 och (EG) nr 396/2005, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och 
om upphävande av rådets beslut 

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

66/399/EEG, 76/894/EEG och 
2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 
1).

Or. en

Ändringsförslag 841
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. EHFF får stödja främjandet av 
hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 
34.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Man 
kan även stödja åtgärder som 
förvaltningsenheterna utfört av 
kvalitetsuppgifterna (geografiska 
indikationer) som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 1151/2012 om kvalitetssystem 
för jordbruksprodukter och livsmedel.
EHFF får också stödja djurhälsa och 
djurskydd inom vattenbruket i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/42932 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 652/201433.

_________________ _________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 
2016 om smittsamma sjukdomar hos djur 
och där vissa rättsakter gällande 
djurhälsoprocesser ändras eller upphävs 
(djurhälsolagstiftning) (EUT L 84, 
31.3.2016, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 
2016 om smittsamma sjukdomar hos djur 
och där vissa rättsakter gällande 
djurhälsoprocesser ändras eller upphävs 
(djurhälsolagstiftning) (EUT L 84, 
31.3.2016, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 
maj 2014 om fastställande av bestämmelser 
för förvaltningen av utgifter för 
livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, 
växtskydd och växtförökningsmaterial, och 
om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 
2000/29/EG och 2008/90/EG, 

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

Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 
882/2004 och (EG) nr 396/2005, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och 
om upphävande av rådets beslut 
66/399/EEG, 76/894/EEG och 
2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 
1).

Or. es

Ändringsförslag 842
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. EHFF får stödja främjandet av 
hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 
34.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. 
EHFF får också stödja specifika problem 
inom sektorn som orsakas av invasiva 
främmande arter samt djurhälsa och 
djurskydd inom vattenbruket i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/42932 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 652/201433.

_________________ _________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 
2016 om överförbara djursjukdomar och 
om ändring och upphävande av vissa akter 
med avseende på djurhälsa 
(”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s 
1).

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 
2016 om överförbara djursjukdomar och 
om ändring och upphävande av vissa akter 
med avseende på djurhälsa 
(”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s 
1).

33 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 
maj 2014 om fastställande av bestämmelser
för förvaltningen av utgifter för 
livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, 
växtskydd och växtförökningsmaterial, och 

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

om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 
2000/29/EG och 2008/90/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 
882/2004 och (EG) nr 396/2005, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och 
om upphävande av rådets beslut 
66/399/EEG, 76/894/EEG och 
2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 
1).

Or. nl

Motivering

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

Ändringsförslag 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. EHFVF får stödja främjandet av 
hållbart vattenbruk – i havsvatten och 
sötvatten – i enlighet med artikel 34.1 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 och en ökad 
vattenbruksproduktion EHFVF får också 
stödja djurhälsa och djurskydd inom 
vattenbruket i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/42932 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 652/201433.

_________________ _________________

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

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

33 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 

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

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa livsmedelssäkerheten, vattenbrukssektorn bidrar i hög grad. Detta bör 
erkännas i förordningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. EHFF får stödja främjandet av 
hållbart vattenbruk, även vattenbruk med 
slutna system med återcirkulerande 
vatten, i enlighet med artikel 34.1 i 
förordning (EU) nr 1380/2013. EHFF får
också stödja djurhälsa och djurskydd inom 
vattenbruket i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/42932 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 652/201433.

_________________ _________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 
2016 om förebyggande och hantering av 

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

introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter (EUT L 84, 31.3.2016, s. 
1).

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

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

Or. en

Ändringsförslag 845
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. EHFF får stödja främjandet av 
hållbart och produktivitetshöjande
vattenbruk i enlighet med artikel 34.1 i 
förordning (EU) nr 1380/2013. EHFF får 
också stödja djurhälsa och djurskydd inom 
vattenbruket i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/42931 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 652/201432.

_________________ _________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 
2016 om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva 

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 
2016 om överförbara djursjukdomar och 
om ändring och upphävande av vissa 
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främmande arter (EUT L 84, 31.3.2016, s. 
1).

akter med avseende på djurhälsa 
(”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 
1).

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

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

Or. de

Motivering

För att främja vattenbruk är investeringar i ny och produktivitetshöjande kapacitet absolut 
nödvändiga.

Ändringsförslag 846
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. a) För att främja entreprenörskap 
inom vattenbruket får EHFF bevilja stöd 
för etablering av vattenbruksföretag som 
startas av nya vattenbrukare på följande 
villkor:

– De nya företagarna besitter lämplig 
kompetens och lämpliga 
yrkeskvalifikationer och är certifierade 
för denna verksamhet.
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– Det är första gången som de nya 
företagarna, i egenskap av företagsledare, 
etablerar ett mikroföretag eller ett 
småföretag.

– De nya företagarna lägger fram en 
verksamhetsplan för utvecklingen av sin 
vattenbruksverksamhet och åtar sig att 
använda vattenbruksmetoder som präglas 
av hänsyn till miljön.

b) Det stöd som avses i denna punkt får 
utgöras av ett schablonbelopp som betalas 
ut före projektets genomförande.

Or. fr

Motivering

Vattenbruket står inför många utmaningar, bl.a. överlämnande från den äldre till den yngre 
generationen. Det är viktigt att denna sektor fortsätter att vara attraktiv och att ge stöd till 
nya vattenbrukare som genomför projekt som präglas av hänsyn till miljön.

Ändringsförslag 847
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast 
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den 
förordningen.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 848
Isabelle Thomas
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast 
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den 
förordningen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 849
Sylvie Goddyn

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast 
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den 
förordningen.

utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast 
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[Förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den 
förordningen.

3. EHFF kan stödja följande:

a) Produktiva investeringar i vattenbruk.
b) Främjande av innovation.
c) Främjande av humankapital och 
nätverksbyggande.
d) Förvaltnings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster för vattenbruk.
e) Ökning av potential för 
vattenbruksanläggningar.
f) Främjande av nya vattenbrukare som 
bedriver hållbart vattenbruk.
g) Omvandling av miljöstyrnings- och 
miljörevisionsordning och ekologiskt 
vattenbruk.
h) Tillhandahållande av miljötjänster.
i) Kompensation för inrättandet av 
folkhälsoåtgärder.
j) Främjande av åtgärder för djurs hälsa 
och välbefinnande.
k) Skydd för vattenbrukares inkomster 
genom inrättande av försäkring för 
vattenbrukspopulationer.

Or. es

Motivering

Stöd till utveckling av vattenbruket måste omfatta en uppsättning åtgärder som har tillräckligt 
med stöd för att kunna genomföra de fleråriga nationella strategiska planerna för 
vattenbruksverksamhetens utveckling som avses i artikel 34.2 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

Ändringsförslag 851
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Endast produktiva investeringar i 
vattenbruk kan stödjas enligt denna artikel 
genom de finansiella instrument som 
föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordning om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast 
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, och 
genom subventioner, helst för små och 
medelstora företag, i enlighet med artikel 
10 i den förordningen.

Or. es

Motivering

Las empresas de escala familiar y mediana tienen grandes dificultades para poder acceder a 
financiación o instrumentos financieros de gran complicidad. La propia Unión Europea 
reconoce en escaso uso de grandes inversions en acuicultura de tipo industrial, por su 
elevado coste, con lo que deberia muliplicarse el Sistema de financiación con un reparto más 
equitativo a través de subvenciones que se dirijan preferentemente a la acuicultura extensiva, 
que es la que crea mayor empleo, repartido en las zonas costeras y multiplicador en las 
economías locales de las zonas marineras, asi como un efecto de cohesion económica y social 
mayor, como sucede por ejemplo con el cultivo del mejillón en Galicia, las cetáreas, 
marisqueo, etc.

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får särskilt
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen, 
men får också stödjas genom bidrag.

Or. en
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Ändringsförslag 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får stödjas 
genom bidrag och genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast
stödjas genom sådana
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får stödjas 
genom icke återbetalningsbara 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

Or. en

Motivering

När det gäller produktiva investeringar i vattenbruk måste vi kunna fortsätta med ersättning 
av icke-återbetalningsbara bidrag. Deras potentiella förlust skulle försätta fiskare och 
vattenbruksproducenter i form av små och medelstora företag som täcker nästan 100 % av 
vattenbrukssektorn i en konkurssituation.
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Ändringsförslag 855
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får stödjas 
genom bidrag och genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Produktiva investeringar i 
vattenbruk enligt denna artikel får endast
stödjas genom sådana 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
artikel 52 i förordning (EU) nr 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

3. Investeringar i vattenbruk enligt 
denna artikel får stödjas genom bidrag och
genom sådana finansieringsinstrument som 
föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och genom InvestEU, i 
enlighet med artikel 10 i den förordningen.

Or. en

Motivering

Vattenbrukssektorn består av tusentals mycket små familjeföretag som inte har kapacitet att 
genomföra nödvändiga åtgärder för sektorns utveckling. Detta ändringsförslag möjliggör 
stöd av alla slag för kollektiva åtgärder av gemensamt intresse för utvecklingen av 
vattenbrukssektorn (inte begränsat till produktiva investeringar). Dessutom bör stöd genom 
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bidrag inte uteslutas, eftersom små företag kan ha svårt att få tillgång till 
finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det stöd som avses i punkt 1 får 
omfatta

a) åtgärder för att uppnå eller 
upprätthålla en god miljöstatus i den 
marina miljön, i enlighet med artikel 1.1 i 
direktiv 2008/56/EG och en god 
miljöstatus i ytvattnet, i enlighet med 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EG,

b) genomförande av geografiska 
skyddsåtgärder som fastställs i artikel 13.4 
i direktiv 2008/56/EG,

c) förvaltning, återställande och 
övervakning av Natura 2000-områden, i 
enlighet med de prioriterade 
åtgärdsplaner som fastställts i enlighet 
med artikel 8 i direktiv 92/43/EEG,

d) skyddet av arter inom ramen för 
direktiv 92/43/EEG och direktiv 
2009/147/EG, i enlighet med de 
prioriterade åtgärdsplaner som upprättats 
enligt artikel 8 i direktiv 92/43/EEG.

Or. en

Motivering

För att säkerställa hållbarhet i vattenbrukssektorn bör större investeringar genomföras för 
att se till att sektorn minimerar sin miljöpåverkan i enlighet med det marina strategiska 
ramdirektivet, vattenramdirektivet, fågeldirektivet och habitatdirektivet. För att säkerställa att 
vetenskapliga forskningsprojekt är opartiska bör dessutom vinster från vattenbruk inom 
vetenskapliga projekt dras av från utgifterna.

Ändringsförslag 858
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Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Prioritet kommer att ges till stöd 
för omfattande vattenbruk som skaldjurs-
och musselodlingar som en del av det 
hållbara omfattande vattenbrukssystemet, 
både till havs och på land, i 
yrkesverksamhet relaterad till denna typ 
av vattenbruk, med särskild 
uppmärksamhet på kvinnor 
(skaldjursodlare, nätbindare, processorer 
av bearbetningsindustrin, säljare osv.) 
genom en politik med 
jämställdhetsperspektiv.

Or. es

Motivering

I sektorn för omfattande vattenbruk är kvinnorna i majoritet och utgör ofta ett sätt för 
familjeförsoning, ekonomisk kapacitet och professionalisering.

Ändringsförslag 859
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vattenbruksproducenter i 
havsvatten och sötvatten tillhandahåller 
viktiga tjänster för miljö, naturvård och 
klimatsäkring av ekosystem. Därför kan 
medlemsstaterna ge unionsstöd för att 
kompensera för sitt inkomstbortfall på 
grund av vattenbruksproducenternas 
arbete. Det kan ske genom en 
områdesbaserad betalning 
(miljöanpassning av havsvatten och 
sötvatten) eller genom subventioner 
baserade på exakta och objektiva 
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indikatorer.

Or. en

Motivering

Jag skulle vilja påpeka att vattenbrukare i både havs- och sötvatten tillhandahåller betydande 
miljömässiga tjänster och ekosystemtjänster för vilka de behöver kompenseras med lämpligt 
stöd. Precis som när det gäller jordbrukare tycker jag att det skulle vara motiverat att ha en 
arealbaserad miljöutbetalning för vattenbrukare: införande av miljöutbetalningar för havs-
och sötvatten.

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24 Saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

24 KAPITEL IIIA (NYTT) 
Prioritering 2a (ny): Främja ett 
konkurrenskraftigt och hållbart fiske 
samt konkurrenskraftiga och hållbara 
vattenbruksmarknader och 
bearbetningssektorer som bidrarr till 
livsmedelstryggheten i unionen Artikel 24
Saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 861
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

Saluföring av fiskeriprodukter

Or. es

Ändringsförslag 862
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I artikel 24 citeras GFP-förordningen med hänvisning till förordning 1379/2013, som lägger 
specifika skyldigheter på erkända producentorganisationer i form av obligatoriskt 
utarbetande av produktions- och saluföringsplaner. Den aktuella bestämmelsen måste 
omfatta ett specifikt förslag för stöd och inte ett underförstått förslag.

Ändringsförslag 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att 
uppnå målen för den gemensamma 
marknadsordning för fiskeri- och
vattenbruksprodukter som föreskrivs i 

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

artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013. Stödjas kan 
även åtgärder som främjar 
marknadsföring, kvalitet och mervärde av 
fiskeriprodukter som främjar direkt 
försäljning av produkter av småskaligt 
fiske och skapandet av
ursprungsbeteckningar och IGP i 
kustområden i Natura 2000-nätet som har 
vattenkvalitet A för specifika resurser som 
alger, havstulpaner, sjöborrar eller 
knivmusslor, bland andra.

Or. es

Ändringsförslag 864
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att 
uppnå målen för den gemensamma 
marknadsordning för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013. Fonden får 
också stödja åtgärder som främjar 
saluföringen av, kvaliteten på och 
mervärdet för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. På samma sätt kan 
de åtgärder stödjas som 
förvaltningsenheterna utfört av 
kvalitetsuppgifterna (geografiska 
indikationer) som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 1151/2012 om system för 
kvalitetsprodukter från 
jordbruksprodukter och livsmedel.

Or. es
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Motivering

Främjandet av geografiska indikationer (GI) måste stödjas för att uppnå målet att hjälpa 
producenter och konsumenter med produkter av differentierad kvalitet och garantera 
spårbarhet och sanningsenlig information om dessa produkter.

Ändringsförslag 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vid främjandet av målet att väsentligt öka fiskkonsumtionen inom EU har produktfrämjande 
en enormt viktig funktion.

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att 
uppnå målen för den gemensamma 
marknadsordning för fiskeri- och 

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

vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013. Fonden får 
också stödja väsentliga investeringar och 
åtgärder som främjar saluföringen av, 
kvaliteten på och mervärdet för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter.

Or. es

Motivering

Förbättringen av saluföringen och generering av mervärde i marknadsföringskedjan kräver 
väsentliga investeringar som också måste stödjas med EHFF.

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 868
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Det årliga stödet till en 
producentorganisation enligt denna 
artikel får inte överstiga 3 % av det 
genomsnittliga årsvärdet av saluförd 
produktion för denna 
producentorganisation under de tre 
föregående kalenderåren eller av den 
produktion som har saluförts av 
medlemmarna i denna organisation under 
samma tidsperiod. För nyligen erkända 
producentorganisationer får detta stöd 
inte överstiga 3 % av det genomsnittliga 
årsvärdet av den produktion som 
salufördes av denna organisations 
medlemmar under de tre föregående 
kalenderåren.

Or. en

Ändringsförslag 869
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det årliga stödet till en 
producentorganisation enligt denna 
artikel får inte överstiga 3 % av det 
genomsnittliga årsvärdet av saluförd 
produktion för denna 
producentorganisation eller dess 
medlemmar under de tre föregående 
kalenderåren. För nyligen erkända 
producentorganisationer får detta stöd 
inte överstiga 3 % av det genomsnittliga 
årsvärdet av den produktion som 
salufördes av denna organisations 
medlemmar under de tre föregående 
kalenderåren.

Or. en
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Motivering

Denna bestämmelse finns med i den nuvarande EHFF-förordningen (artikel 66). Det är 
viktigt att behålla gemensamma regler för genomförandet i syfte att undvika en snedvridning 
av konkurrensen mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 870
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

Beredning och lagring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter

Or. es

Ändringsförslag 871
John Flack, Stefan Eck

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja investeringar i 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska 
bidra till att uppnå målen för den 
gemensamma marknadsordning för fiskeri-
och vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

1. EHFF får stödja investeringar i 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska 
bidra till att uppnå målen för den 
gemensamma marknadsordning för fiskeri-
och vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013. De mål och 
åtgärder som avses här i artikel 8 för 
vattenbruksoperatörer och 
producentorganisationer får också vidtas 
av beredningsföretag inom EHFF.

Or. en



PE629.604v01-00 108/169 AM\1167349SV.docx

SV

Motivering

I förordning 1379/2013 anges djurs välstånd som en hållbarhetsaspekt som 
producentorganisationer inom vattenbruk kan vilja eftersträva. Human slaktteknik införs ofta 
i beredningsanläggningen, beroende på art, och det måste vara tydligt att det är berättigat till 
finansiering.

Ändringsförslag 872
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja investeringar i 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska 
bidra till att uppnå målen för den 
gemensamma marknadsordning för fiskeri-
och vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

1. EHFF får stödja investeringar i 
beredning av fiskeriprodukter. Sådant stöd 
ska bidra till att uppnå målen för den 
gemensamma marknadsordning för fiskeri-
och vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

Or. es

Ändringsförslag 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja investeringar i 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska 
bidra till att uppnå målen för den 
gemensamma marknadsordning för fiskeri-
och vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

1. EHFVF får stödja investeringar i 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska 
bidra till att uppnå målen för den 
gemensamma marknadsordning för fiskeri-
och vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013.
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Or. en

Ändringsförslag 874
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja investeringar i 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska 
bidra till att uppnå målen för den 
gemensamma marknadsordning för fiskeri-
och vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

1. EHFF får stödja investeringar i 
beredning och lagring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska 
bidra till att uppnå målen för den 
gemensamma marknadsordning för fiskeri-
och vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

Or. es

Ändringsförslag 875
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Differentieringen mellan hållbart 
omfattande vattenbruk och intensivt 
industriellt vattenbruk beaktas. Hållbart 
omfattande vattenbruk särskiljs av sin 
hållbarhet, vilket framgår av EU:s 
vetenskapliga rapporter.

Or. es

Ändringsförslag 876
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta stöd bör också omfatta 
användning av arter som för närvarande 
inte har något kommersiellt värde, ur 
livsmedelssynvinkel eller i andra 
användningsområden.

Or. pt

Ändringsförslag 877
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd kommer endast kunna 
beviljas inom ramen för denna artikel 
genom de finansiella instrument som 
föreskrivs i artikel 52 i förordningen (EU) 
nr [Förordning om upprättande av 
gemensamma bestämmelser] och genom 
InvestEU i enlighet med artikel 10 i 

2. EHFF får stödja sådana 
investeringar i beredningen av fiskeri-
och vattenbruksprodukter som
a) bidrar till energibesparingar eller 
minska påverkan eller minska 
miljöpåverkan, inklusive avfallshantering,
b) förbättrar säkerhet, hygien, hälsa och 
arbetsförhållanden,
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nämnda förordning. c) stöder beredning av fångster från 
kommersiella bestånd som inte får vara 
avsedda som livsmedel,
d) avser beredningen av biprodukter från 
den huvudsakliga 
beredningsverksamheten,
e) avser beredning av ekologiska
vattenbruksprodukter i enlighet med 
artiklarna 6 och 7 i förordning (EG)
834/2007,
f) förbättrar produktion, processer, 
förvaltningssystem och organisation.

Or. es

Motivering

De flesta företag som är verksamma inom bearbetning av fiskeri- och vattenbruksprodukter 
är små och medelstora företag, som på grund av sin ringa storlek har liten 
förhandlingsförmåga med finanssektorn, vilket gör stöd genom finansiella instrument 
effektiva för dem. Följaktligen anses det nödvändigt att kunna stödja denna sektor genom 
direktstöd.

Ändringsförslag 879
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 880
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 881
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

När det gäller investeringar i beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter måste vi behålla 
icke-återbetalningsbara bidrag. Den potentiella förlusten av dessa skulle försätta
beredningsanläggningarna i en besvärlig situation och minska byggnationen och 
idriftsättningen av nya anläggningar, vilket inte skulle ligga i linje med EU:s mål när det 
gäller försäljning av den högsta andelen bearbetade produkter.

Ändringsförslag 882
Ulrike Rodust
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 883
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utvecklingen av 
beredningsanläggningar för fiskeri och 
vattenbruk kan stödjas av 
medlemsstaterna genom andra 
strukturfondsresurser.
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Or. en

Ändringsförslag 885
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a

Lagringsstöd under kalla månader

1. EHFF får stödja kompensation till 
erkända 
vattenbruksproducentorganisationer och 
föreningar av 
vattenbruksproducentorganisationer som 
lagrar levande vattenbruksprodukter 
under årets kalla månader, vilka ska 
saluföras för användning som livsmedel 
under dessa månader under följande 
förutsättningar:

a) Beloppet på lagringsstödet får inte 
överstiga de tekniska och finansiella 
kostnaderna för de åtgärder som krävs för 
lagringen av de aktuella produkterna.

b) De kvantiteter som är berättigade till 
lagringsstöd får inte överstiga 30 % av de 
årliga kvantiteter av de aktuella 
produkterna som saluförs av 
vattenbruksproducentorganisationen 
respektive föreningen av 
vattenbruksproducentorganisationer.

c) Det årliga ekonomiska stödet får inte 
överstiga 15 % av det genomsnittliga 
årsvärdet av den produktion som saluförs 
av producentorganisationens medlemmar 
under perioden 2016–2018. För 
tillämpningen av detta led, och om 
producentorganisationens medlemmar 
inte hade någon saluförd produktion 
under perioden 2016–2018, ska det 
genomsnittliga värdet av den saluförda 
produktionen under de tre första åren av 
medlemmarnas produktion beaktas.
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2. Det stöd som avses i punkt 1 ska 
beviljas först när produkterna släpps för 
användning som livsmedel.

3. Medlemsstaterna ska fastställa det
belopp för tekniska och finansiella 
kostnader som ska vara tillämpligt på 
deras territorium enligt följande:

a) Tekniska kostnader ska beräknas varje 
år på grundval av direkta kostnader för de 
åtgärder som krävs för att lagra de 
berörda produkterna under årets kalla 
månader.

b) Finansiella kostnader ska beräknas 
varje år med hjälp av den räntesats som 
fastställs årligen i varje medlemsstat. 
Dessa tekniska och finansiella kostnader 
ska offentliggöras. 

4. Medlemsstaterna ska genomföra 
kontroller för att säkerställa att produkter 
som får lagringsstöd uppfyller villkoren i 
denna artikel. För dessa kontroller ska 
mottagare av lagringsstöd föra 
lagringsregister över varje kategori 
vattenbruksprodukter som tas in i lager 
under de kalla månaderna och de 
kvantiteter som släpps ut på marknaden 
för användning som livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 886
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 25b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25b

Ekonomisk kompensation för förluster vid 
vattenbruk

1. Baserat på de resultat och 
rekommendationer som avses i artikel 
25b.1 bör EHFF inkludera ekonomisk 



PE629.604v01-00 116/169 AM\1167349SV.docx

SV

kompensation för vattenbrukssektorn, på 
högst 60 % av de totala förlusterna för 
varje vattenbruk, för varje år.

2. Den ekonomiska kompensationen ska 
beräknas baserat på det genomsnittliga 
årliga marknadspriset på den fiskart som 
kompensationen avser.

3. Den ekonomiska kompensationen ska 
ges årligen, baserat på de årliga 
resultaten av insamlade data i enlighet 
med artikel 25b i denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioritering 3: Tillåta villkor som bidrar 
till en hållbar blå ekonomi som främjar en 
hälsosam marin miljö och välmående 
kustsamhällen

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel IV – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioritering 3: Främjande av välmående 
kustsamhällen

Or. es

Ändringsförslag 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioritering 3: Göra det möjligt för en 
hållbar blå ekonomi att växa, och främja 
välmående havs- och 
inlandskustsamhällen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 891
Liadh Ní Riada
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Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja hållbar utveckling
av lokala ekonomier och lokalsamhällen
genom lokalt ledd utveckling enligt artikel 
25 i förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser].

1. EHFF får stödja de nödvändiga 
förutsättningarna för en hållbar blå 
ekonomi och för de lokala samhällenas
välbefinnande genom lokalt ledd 
utveckling enligt artikel 25 i förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja hållbar utveckling 
av lokala ekonomier och lokalsamhällen 
genom lokalt ledd utveckling enligt artikel 
25 i förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser].

1. EHFVF får stödja hållbar 
utveckling av lokala ekonomier och 
lokalsamhällen genom lokalt ledd 
utveckling enligt artikel 25 i förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Or. en

Ändringsförslag 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att få stöd från EHF ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra 
nytta av de möjligheter som den blå 
ekonomin erbjuder, genom att ta vara på 
och stärka miljömässiga, kulturella, sociala 
och mänskliga resurser.

2. För att få stöd från EHFF ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena kan utnyttja
utvecklingspotentialen i fiskeområdena i 
allmänhet och bättre kan utnyttja och dra 
nytta av de möjligheter som den blå 
ekonomin erbjuder, genom att ta vara på 
och stärka miljömässiga, kulturella, sociala 
och mänskliga resurser.

Or. es

Motivering

Lokala deltagande utvecklingsstrategier, utöver de möjligheter till utnyttjande som erbjuds av 
de aktiviteter som ingår i den blå ekonomin, bör främja sysselsättning och förbättra 
livskvaliteten utifrån utvecklingspotentialen i fiskezonen.

Ändringsförslag 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att få stöd från EHFF ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena bättre kan utnyttja och 
dra nytta av de möjligheter som den blå 
ekonomin erbjuder, genom att ta vara på
och stärka miljömässiga, kulturella, 
sociala och mänskliga resurser.

2. För att få stöd från EHFF ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena utnyttjar och dra nytta av 
den småskaliga fiskeaktiviteten, stärker
miljömässiga, kulturella, sociala och 
mänskliga resurser och främjar 
medvetenheten och värdet av 
fiskeprodukter i dessa samhällen.

Or. es

Ändringsförslag 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samband med EHFF-stöd ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra 
nytta av de möjligheter som den blå 
ekonomin erbjuder, genom att ta vara på 
och stärka miljömässiga, kulturella, sociala 
och mänskliga resurser.

2. I samband med EHFF-stöd ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra 
nytta av de möjligheter som en blå
ekonomi inom ekologiska gränser
erbjuder, genom att ta vara på och stärka 
miljömässiga, kulturella, sociala och 
mänskliga resurser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samband med EHFF-stöd ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra 
nytta av de möjligheter som den blå 
ekonomin erbjuder, genom att ta vara på 
och stärka miljömässiga, kulturella, sociala 
och mänskliga resurser.

2. I samband med EHFF-stöd ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra 
nytta av de möjligheter som den blå 
ekonomin erbjuder, genom att ta vara på 
och stärka befintliga miljömässiga, 
kulturella, sociala och mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samband med EHFF-stöd ska de 
lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra 
nytta av de möjligheter som den blå 
ekonomin erbjuder, genom att ta vara på 
och stärka miljömässiga, kulturella, sociala 
och mänskliga resurser.

2. I samband med EHFVF-stöd ska 
de lokalt ledda utvecklingsstrategier som 
avses i artikel 26 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] säkerställa att 
lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra 
nytta av de möjligheter som den blå 
ekonomin erbjuder, genom att ta vara på 
och stärka miljömässiga, kulturella, sociala 
och mänskliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 899
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Strategierna ska överensstämma 
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med de möjligheter och behov som har 
identifierats i det berörda området och 
med unionsprioriteringarna i artikel 4. 
Strategierna kan sträcka sig från att vara 
fokuserade på fisket till en bredare 
inriktning på diversifiering av 
fiskeberoende områden. Strategierna ska 
vara mer än bara en samling insatser eller 
en uppsättning sektorsanknutna enskilda 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Det kan finnas olika strategier. Strategier har bredare tillämpningsområde än en enkel 
uppsättning aktiviteter eller kombination av sektorsåtgärder. Tillägget av den här 
bestämmelsen möjliggör, i förekommande fall, utveckling och genomförande av lokala 
utvecklingsstrategier som medfinansieras av bara EHFF utöver sådana som har stöd av flera 
fonder. När det gäller prioritering 3 kan det inte råda något tvivel om åtgärdernas flexibilitet 
på grund av de arrangemang som görs i förslaget till förordning om gemensamma 
bestämmelser. En fortsättning av den här processen i EHFF-förordningen möjliggör fortsatt 
utveckling i lämplig riktning.

Ändringsförslag 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från artikel 13 h 
får stöd enligt punkt 1 i de yttersta 
franska randområdena endast beviljas för 
byggandet av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar 
om infrastrukturen bidrar till hållbart och 
selektivt fiske. 

Or. en

Ändringsförslag 901
Alain Cadec
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att möjliggöra utvecklingen av 
en hållbar blå ekonomi och 
värdeskapande i kustområden bör 
åtgärderna på detta område vara 
förenliga med regionalt ledda 
utvecklingsstrategier.

Or. fr

Ändringsförslag 902
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a Medlemsstaterna ska genomföra 
medförvaltningssystemet för att 
säkerställa att målen i denna förordning 
överensstämmer med hänsyn till de lokala 
fiskeförhållandena.

Or. es

Ändringsförslag 903
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Åtgärder för en hållbar blå 
ekonomi och värdeskapande i samband 
med denna i kustområden bör vara 
förenliga med strategin på regional nivå.

Or. fr
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Ändringsförslag 904
Czesław Hoc

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a

Stöd från EHFF till lokalt ledd utveckling

1. Följande insatser berättigar till stöd 
enligt artikel 26 i enlighet med artikel 28 i 
förordning (EU) nr (förordningen om 
gemensamma bestämmelser):

a) Förberedande stöd.

b) Genomförande av lokalt ledda 
utvecklingsstrategier.

c) Samarbetsåtgärder.

d) Löpande kostnader och ledning.

2. De lokala aktionsgrupperna får begära 
en förskottsbetalning från den förvaltande 
myndigheten, om en sådan möjlighet 
anges i det operativa programmet. 
Förskottsbeloppet får inte överskrida 50 
% av det offentliga stöd som avser 
löpande kostnader och ledning.

Or. en

Motivering

Tillägget av denna bestämmelse undanröjer tvivel när det gäller den enhet som genomför 
strategier som samfinansieras från EHFF. Det behövs även bestämmelser för att säkerställa 
att sektorn är tillräckligt representativ.

Ändringsförslag 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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27 Marin vetenskap 27 Marin vetenskap och 
sötvattensvetenskap

Or. en

Motivering

Det är också nödvändigt att utvidga datainsamlingen till att även gälla sötvatten.

Ändringsförslag 906
João Ferreira, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. EHFF får stödja forskning om 
havsmiljöer och havsbottnen, 
kartläggning av havsbottnen samt 
karakterisering av världshav och 
havsbottnen. 
2. EHFF får även stödja insamling, 
förvaltning och användning av data för att 
förbättra kunskapen om miljöstatus för den 
marina miljön, i syfte att

Or. fr

Ändringsförslag 907
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är också nödvändigt att utvidga datainsamlingen till att även gälla sötvatten.

Ändringsförslag 910
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(aa) uppfylla krav på datainsamling 
enligt kommissionens förordning (EG) nr 
665/2008, kommissionens beslut 
(2010/93/EU), kommissionens 
genomförandebeslut (EU) 2016/1251 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 2017/1004,

Or. en

Ändringsförslag 911
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) uppfylla krav på datainsamling 
enligt förordning (EU) nr 1380/2013,

Or. en

Ändringsförslag 912
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) öka datakvalitet och datadelning 
genom det europeiska nätverket för marina 
observationer och data (EMODnet).

(c) öka datakvalitet och datadelning 
genom det europeiska nätverket för marina 
observationer och data (EMODnet) samt i 
andra datanätverk som omfattar sötvatten.

Or. en

Motivering

Det är också nödvändigt att utvidga datainsamlingen till att även gälla sötvatten.

Ändringsförslag 913
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Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) öka mängden tillgängliga 
tillförlitliga data om fångster från 
fritidsfiske.

Or. en

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

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel Va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelning II – kapitel 5a (nytt) ”De 
yttersta randområdena”

Artikel 29a Budgetresurser för den delade 
förvaltningen

1. För insatser som är förlagda till de 
yttersta randområdena ska varje berörd 
medlemsstat, inom ramen för sitt 
ekonomiska stöd från unionen enligt 
bilaga V anslå minst

a) 114 000 000 euro för Azorerna och 
Madeira,

b) 91 700 000 euro för Kanarieöarna,

c) 146 500 000 euro för Guadeloupe, 
Franska Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion och Saint-Martin.

2. Varje medlemsstat ska fastställa den del 
av rambeloppet som anges i punkt 1 och 
som har öronmärkts för den 
kompensation som anges i artikel 29d.

3. Genom undantag från artikel 9.8 i 
denna förordning och från artikel 19.2 i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
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gemensamma bestämmelser] samt för att 
kunna anpassa sig till nya 
förutsättningar, får medlemsstaterna 
årligen justera förteckningen över tillåtna 
fiskeriprodukter och antalet sådana, samt 
den kompensationsnivå som anges i 
artikel 29d, förutsatt att de belopp som 
anges i punkt 1 och 2 i denna artikel 
respekteras. Justeringar får endast göras i 
den utsträckning som de kompletterar 
kompensationsplanerna i en annan 
region i samma medlemsstat. 
Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om justeringarna i förväg.

Artikel 29b Handlingsplan

Berörda medlemsstater ska som en del av 
sitt program utarbeta en handlingsplan 
för vart och ett av sina yttersta 
randområden, vilken ska innehålla 
följande:

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

b) En beskrivning av de huvudsakliga 
åtgärder som planeras och de 
motsvarande ekonomiska medlen, 
däribland följande:

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

ii. Kompensationen för de extra kostnader 
som anges i artikel 29d, inklusive de 
belopp för extra kostnader som har 
beräknats av den berörda medlemsstaten 
och de stödbelopp som har beräknats som 
kompensation.

iii. Alla andra investeringar i en hållbar 
blå ekonomi som är nödvändiga för att 
uppnå en hållbar utveckling i 
kustområden.

Artikel 29c Förnyelse av flottor för 
småskaligt kustfiske och tillhörande 
åtgärder

1. Utan ett det påverkar tillämpningen av 
artikel 16 så kan EHFF stödja de yttersta 
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randområdena med följande:

a) Förnyelse av flottor för småskaligt 
kustfiske som landar alla sina fångster i 
hamnar i dessa områden, för att öka 
människors säkerhet, uppfylla unionens 
hygienkrav, bekämpa olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske samt ge 
större miljöeffektivitet. Denna förnyelse 
av fiskeflottan måste genomföras inom 
gränserna för tillåtna kapacitetstak, 
begränsas till förnyelse av gamla fartyg 
med nya och tillåta hållbart fiske och 
uppnåendet av målet om maximal hållbar 
avkastning.

b) Delrenovering av trästrukturdäck på 
fiskefartyg som är äldre än 40 år när detta 
behövs för att förbättra sjösäkerheten i 
enlighet med objektiva tekniska kriterier 
för skeppsbyggnad.

c) Upprättande och modernisering av 
skeppsvarv samt skeppsbyggnads- och 
reparationsverkstäder i fiskehamnar i de 
yttersta randområdena, när deras 
huvudverksamhet är inriktad på flottan 
för småskaligt kustfiske.

d) Undersökning av stabiliteten i fartyg 
för småskaligt kustfiske som är över 40 år 
gamla, i enlighet med de senaste tekniska 
kriterierna för skeppsbyggnad som 
tillämpas på konstruktion av nya 
fiskefartyg.

e) Undersökning av tekniska riktlinjer för 
utformning av roderanordningar eller 
framdrivningsutrustning, med respekt för 
de olika typerna av fartyg för småskaligt 
kustfiske som finns i hamnar i de yttersta 
randområdena, vilket hjälper formgivarna 
att fullända utformningen och främja nya 
konstruktioner och ny 
framdrivningsutrustning, att förbättra 
säkerheten för besättningen, att minska 
föroreningarna eller utsläppen av 
växthusgaser samt att öka 
energieffektiviteten hos fartyg för 
småskaligt kustfiske.

Artikel 29d Kompensation för extra 
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kostnader

1. EHFF får stödja kompensation för 
extra kostnader som uppstår för 
stödmottagare inom fiske, odling, 
beredning och saluföring av vissa fiskeri-
och vattenbruksprodukter från de yttersta 
randområdena.

2. Varje berörd medlemsstat ska för sina 
regioner enligt punkt 1, i enlighet med de 
kriterier som fastställs i punkt 7, upprätta 
en förteckning över de fiskeri- och 
vattenbruksprodukter samt de kvantiteter 
av dessa produkter som kan komma i 
fråga för kompensation.

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

4. Kompensation får inte beviljas för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som

a) har fångats av fartyg från tredjeland, 
med undantag av fiskefartyg som för 
venezuelansk flagg och bedriver 
verksamhet i unionens vatten, i enlighet 
med rådets beslut (EU) 2015/1565,

b) har fångats av unionsfiskefartyg som 
inte är registrerade i en hamn i någon av 
de regioner som avses i punkt 1,

c) har importerats från tredjeländer.

5. Punkt 4 b ska inte tillämpas om den 
befintliga kapaciteten inom 
beredningsindustrin i det berörda yttersta 
randområdet överstiger de kvantiteter av 
råmaterial som levereras.

6. Den kompensation som betalas till 
stödmottagare som utför verksamheter 
enligt punkt 1 i de yttersta randområdena 
eller som äger ett fartyg som är registrerat 
i en hamn i dessa regioner ska, i syfte att 
undvika överkompensation, beakta 
följande:
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a) För varje fiskeri- eller 
vattenbruksprodukt eller produktkategori, 
de extra kostnader som uppstår på grund 
av de specifika nackdelarna i de berörda 
regionerna. 

b) Eventuella andra typer av offentliga 
åtgärder som påverkar de extra 
kostnadernas omfattning.

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 52, med avseende på fastställandet 
av kriterier för beräkningen av de extra 
kostnader som uppstår på grund av de 
specifika nackdelarna i de berörda 
regionerna.

Artikel 29e Statligt stöd

1. För fiskeri- och vattenbruksprodukter 
som förtecknas i bilaga I till EUF-
fördraget och på vilka artiklarna 107, 108 
och 109 däri är tillämpliga, får 
kommissionen, i enlighet med artikel 108 i 
EUF-fördraget, tillåta driftsstöd i de 
yttersta randområden som avses i artikel 
349 i EUF-fördraget till sektorerna för 
produktion, beredning och saluföring av 
fiskeri- och vattenbruksprodukter, för att 
mildra de särskilda begränsningar som 
dessa områden har till följd av sin 
isolering, ökaraktär och ytterst avlägsna 
belägenhet.

2. Medlemsstaterna får bevilja ytterligare 
finansiering för genomförandet av de 
kompensationsplaner som avses i artikel 
29d. I sådana fall ska medlemsstaterna 
anmäla det statliga stödet till 
kommissionen, som får godkänna detta i 
enlighet med denna förordning som en 
del av de planerna. Statligt stöd som 
anmäls på detta vis ska anses ha anmälts i 
den mening som avses i första meningen i 
artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Artikel 29f Översyn – Posei

Kommissionen ska före utgången av 2023 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av bestämmelserna i detta kapitel och vid 
behov komplettera denna med lämpliga 
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förslag. Kommissionen ska utvärdera 
möjligheten att skapa ett särskilt program 
för vissa regioner beroende på dessa 
regioners avsides läge och ökaraktär 
(Posei) för havs- och fiskerifrågor.

Or. fr

Ändringsförslag 915
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår

Övervakning till sjöss

1. EHFF får stödja åtgärder som bidrar 
till att uppnå målen för den gemensamma 
miljön för informationsutbyte.

2. Genom undantag från artikel 2 får det 
stöd som avses i punkt 1 även beviljas för 
insatser som genomförs utanför unionens 
territorium.

Or. pt

Ändringsförslag 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja åtgärder som 
bidrar till att uppnå målen för den 
gemensamma miljön för 
informationsutbyte.

1. EHFVF får stödja åtgärder som 
bidrar till att uppnå målen för den 
gemensamma miljön för 
informationsutbyte.

Or. en
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Ändringsförslag 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a I enlighet med målet att uppnå 
skyddade, säkra, rena och hållbart 
förvaltade hav och oceaner kommer 
EHFF att bidra till att mål 14 uppnås för 
hållbar utveckling av FN:s 2030-agenda 
för hållbar utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 918
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår

Samarbete om kustbevakning

1. EHFF får stödja insatser som 
genomförs av nationella myndigheter och 
som bidrar till det europeiska samarbetet 
om kustbevakningsuppgifter enligt artikel 
53 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/162435, artikel 2b i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/162536 och artikel 
7a i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/162637.

2. Stödet för åtgärder enligt punkt 1 får 
även bidra till utvecklingen och 
genomförandet av unionens system för 
fiskerikontroll enligt de villkor som anges 
i artikel 19.

3. Genom undantag från artikel 2 får det 
stöd som avses i punkt 1 även beviljas för 
insatser som genomförs utanför unionens 
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territorium.

_________________

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1624 av den 14 
september 2016 om en europeisk gräns-
och kustbevakning och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/399 och 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 863/2007, 
rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och 
rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 
16.9.2016, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1625 av den 14 
september 2016 om ändring av förordning 
(EG) nr 1406/2002 om inrättande av en 
europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 251, 
16.9.2016, s. 77).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1626 av den 14 
september 2016 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 768/2005 om 
inrättande av Gemenskapens 
kontrollorgan för fiske (EUT L 251, 
16.9.2016, s. 80).

Or. pt

Ändringsförslag 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får stödja insatser som 
genomförs av nationella myndigheter och 
som bidrar till det europeiska samarbetet 
om kustbevakningsuppgifter enligt artikel 
53 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/162434, artikel 2b i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/162535 och artikel 7a i 

1. EHFVF får stödja insatser som 
genomförs av nationella myndigheter och 
som bidrar till det europeiska samarbetet 
om kustbevakningsuppgifter enligt artikel 
53 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/162434, artikel 2b i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/162535 och artikel 7a i 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/162636.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/162636.

_________________ _________________

34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1624 av den 14 
september 2016 om en europeisk gräns-
och kustbevakning och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/399 och upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) 
nr 2007/2004 och rådets beslut 
2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 
1).

34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1624 av den 14 
september 2016 om en europeisk gräns-
och kustbevakning och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/399 och upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) 
nr 2007/2004 och rådets beslut 
2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 
1).

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1625 av den 14 
september 2016 om ändring av förordning 
(EG) nr 1406/2002 om inrättande av en 
europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 251, 
16.9.2016, s. 77).

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1625 av den 14 
september 2016 om ändring av förordning 
(EG) nr 1406/2002 om inrättande av en 
europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 251, 
16.9.2016, s. 77).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1626 av den 14 
september 2016 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande 
av Gemenskapens kontrollorgan för fiske 
(EUT L 251, 16.9.2016, s. 80).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1626 av den 14 
september 2016 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande 
av Gemenskapens kontrollorgan för fiske 
(EUT L 251, 16.9.2016, s. 80).

Or. en

Ändringsförslag 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet för åtgärder enligt punkt 1 
får även bidra till utvecklingen och 
genomförandet av unionens system för 
fiskerikontroll enligt de villkor som anges i 
artikel 19.

2. Stödet för åtgärder enligt punkt 1 
får även bidra till utvecklingen och 
genomförandet av unionens system för 
fiskerikontroll och fiskeriinspektion enligt 
de villkor som anges i artikel 19.

Or. en
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Ändringsförslag 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF:s högsta samfinansieringssats per 
stödområde fastställs i bilaga II.

EHFVF:s högsta samfinansieringssats per 
stödområde fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 922
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
maximal stödnivå på 50 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen.

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
maximal stödnivå på 75 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen, 
utom för investeringar i innovation, där 
den maximala stödnivån ska vara 100 %.

Or. en

Motivering

Produktiva investeringar kräver nu 50 % självförsörjning från vattenbruksproducenter som 
verkar exklusivt i form av små och medelstora företag, vilket är alltför mycket, eftersom så 
många inte ens ägnar sig åt utveckling, trots att det vore bra. Stödnivån för investeringarna 
bör därför uppgå till 75 %, och när det gäller investeringar i innovation bör den vara 100 %.

Ändringsförslag 923
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
maximal stödnivå på 50 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen.

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
maximal stödnivå på 75 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen.

Or. en

Ändringsförslag 924
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
maximal stödnivå på 50 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen.

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
maximal stödnivå på 50 % av de totala 
stödberättigande utgifterna för insatsen, 
förutom i regioner med 
sammanhållningsfinansiering (BNP per 
capita under EU-genomsnittet), där den 
maximala stödnivån kan vara 80 %.

Or. pt

Ändringsförslag 925
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a

Havspolitik och utveckling av en hållbar 
blå ekonomi

EHFF kommer att stödja genomförandet 
av den integrerade sjöfartspolitiken och 
tillväxten av den blå ekonomin genom 
utveckling av regionala plattformar för 
finansiering av innovativa projekt.

Or. es
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Ändringsförslag 926
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a

Havspolitik och utveckling av en hållbar 
blå ekonomi

EHFF ska stödja genomförandet av den 
integrerade havspolitiken och 
utvecklingen av den blå ekonomi genom 
framtagande av regionala plattformar för 
finansiering av innovativa projekt.

Or. fr

Ändringsförslag 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, 
Fredrick Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 928
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, 
Fredrick Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de fall av finansiella 
korrigeringar som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaterna fastställa korrigeringens 
belopp, som ska stå i proportion till arten, 
svårighetsgraden, varaktigheten och 
upprepningen av stödmottagarens 
överträdelse eller straffbara gärning och 
omfattningen av EHFF:s bidrag till 
stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

2. För de fall av finansiella 
korrigeringar som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaterna fastställa korrigeringens 
belopp, som ska stå i proportion till arten, 
svårighetsgraden, varaktigheten och 
upprepningen av stödmottagarens 
överträdelse eller straffbara gärning och 
omfattningen av EHFVF:s bidrag till 
stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, 
Fredrick Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, 
Fredrick Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, 
Fredrick Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indikatorer för rapportering om 
EHFF:s framsteg mot att uppfylla 
prioriteringarna i artikel 4 anges i bilaga I.

1. Indikatorer för rapportering om 
EHFVF:s framsteg mot att uppfylla 
prioriteringarna i artikel 4 anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 936
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I syfte att säkerställa en effektiv 2. I syfte att säkerställa en effektiv 
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bedömning av EHFF:s framsteg mot att 
uppnå prioriteringarna, ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter, i 
enlighet med artikel 52, med avseende på 
att ändra bilaga I för att se över eller 
komplettera indikatorerna när så anses 
nödvändigt och med avseende på att ändra 
denna förordning genom bestämmelser om 
upprättandet av en ram för övervakning 
och utvärdering.

bedömning av EHFVF:s framsteg mot att 
uppnå prioriteringarna, ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter, i 
enlighet med artikel 52, med avseende på 
att ändra bilaga I för att se över eller 
komplettera indikatorerna när så anses 
nödvändigt och med avseende på att ändra 
denna förordning genom bestämmelser om 
upprättandet av en ram för övervakning 
och utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 937
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38 Årlig prestationsrapport 38 Prestationsrapport vartannat år

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 938
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 36.6 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska varje 
medlemsstat lämna in en årlig
prestationsrapport till kommissionen senast 
en månad före det årliga översynsmötet. 

1. I enlighet med artikel 36.6 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska varje 
medlemsstat lämna in en prestationsrapport 
vartannat år till kommissionen senast en 
månad före översynsmötet vartannat år. 
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Den första rapporten ska lämnas in 2023 
och den sista 2029.

Den första rapporten ska lämnas in 2023, 
sedan 2025 och 2027 och den sista 2029.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 939
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den rapport som avses i punkt 1 
ska granskas under det årliga
översynsmötet, i enlighet med artikel 36 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser].

3. Den rapport som avses i punkt 1 
ska granskas under översynsmötet 
vartannat år, i enlighet med artikel 36 i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser].

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 940
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje medlemsstat ska 
offentliggöra den rapport som avses i 
punkt 1 både på originalspråket och på ett 
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av kommissionens arbetsspråk.

Or. en

Motivering

Årliga prestationsrapporter från medlemsstaterna om genomförandet av EHFF-förordningen 
efter 2020 bör offentliggöras rutinmässigt på kommissionens webbplats i linje med 
skyldigheterna i Århusförordningen när det gäller öppenhet och civilsamhällets deltagande i 
beslutsprocessen.

Ändringsförslag 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Den rapport som avses i punkt 1 
ska rutinmässigt offentliggöras på 
kommissionens webbplats.

Or. en

Motivering

EHFF efter 2020 bör omfatta en skyldighet för medlemsstaterna och kommissionen att samla 
in exempel på bästa praxis för verksamheter som finansieras och bör offentliggöra dessa på 
sin egen webbplats för att främja och stimulera ytterligare bästa praxis.

Ändringsförslag 942
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Varje medlemsstat och 
kommissionen ska offentliggöra rapporter 
om bästa praxis på sina respektive 
webbplatser.

Or. en
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Motivering

EHFF efter 2020 bör omfatta en skyldighet för medlemsstaterna och kommissionen att samla 
in exempel på bästa praxis för verksamheter som finansieras och bör offentliggöra dessa på 
sin egen webbplats för att främja och stimulera ytterligare bästa praxis.

Ändringsförslag 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter med avseende på att 
fastställa regler för hur de uppgifter som 
avses i punkt 1 a ska presenteras. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 53.2.

4. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter med avseende på att 
fastställa regler för hur de uppgifter som 
avses i punkt 1 a ska presenteras. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förvaltningsförfarande som avses 
i artikel 53.2.

Or. en

Motivering

Ärenden som ligger inom kommissionens verkställande befogenheter, till exempel de formella 
kraven och innehållsspecifikationerna för medlemsstaternas prestationsrapporter, är så 
viktiga att de kräver meningsfulla insatser av medlemsstaterna. Det rådgivande förfarandet 
erbjuder inte detta, men det är nödvändigt att föreskriva förvaltningskommitténs förfarande.

Ändringsförslag 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska offentliggöra 
alla relevanta handlingar som rör 
antagandet av genomförandeakter som 
avses i punkt 7.

Or. en
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Motivering

EHFF efter 2020 bör av insynsskäl omfatta bestämmelser om offentliggörande av alla 
relevanta handlingar som hör samman med genomförandet på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken genom 
följande:

EHFVF ska stödja genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken genom 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Användning av medlen från 
Horisont Europas forsknings- och 
utvecklingsprogram i så stor utsträckning 
som möjligt för att stödja och uppmuntra 
forskning och utveckling samt 
innovationsverksamhet i fiskeri- och 
vattenbrukssektorn.

Or. en

Motivering

Det finns en allvarlig brist i lagstiftningsförslaget, eftersom det inte ökar vattenbrukssektorns 
andel från EU:s forsknings- och utvecklingsresurser. Det måste ersättas. Vi måste faktiskt 
framhålla att resurserna från Horisont Europas framtida forsknings- och utvecklingsprogram 
för EU i så stor utsträckning som möjligt måste användas för fiskare och 
vattenbruksproducenter.
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Ändringsförslag 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF ska stödja främjandet av 
rena och sunda hav, inbegripet genom 
åtgärder för att stödja genomförandet av 
direktiv 2008/56/EG och åtgärder för att 
säkerställa förenligheten med målet att 
uppnå en god miljöstatus enligt artikel 2.5 j 
i förordning (EU) nr 1380/2013, och 
genomförandet av en Europeisk strategi för 
plast i en cirkulär ekonomi.

1. EHFVF ska stödja främjandet av 
rena och sunda hav, inbegripet genom 
åtgärder för att stödja genomförandet av 
direktiv 2008/56/EG och åtgärder för att 
säkerställa förenligheten med målet att 
uppnå en god miljöstatus enligt artikel 2.5 j 
i förordning (EU) nr 1380/2013, och 
genomförandet av en Europeisk strategi för 
plast i en cirkulär ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen genom 
vattenbruk och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen

Or. es

Ändringsförslag 949
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen genom 

Prioritering 2: Bidra till 
livsmedelstryggheten i unionen genom 
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vattenbruk och marknader som präglas av 
konkurrenskraft och hållbarhet

fiskeri, vattenbruk och marknader som 
präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

Or. en

Ändringsförslag 950
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja utarbetande och spridning 
av marknadsinformation om fiskeri- och 
vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 
42 i förordning (EU) nr 1379/2013.

EHFF ska stödja utarbetande och spridning 
av marknadsinformation om fiskeri- och 
vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 
42 i förordning (EU) nr 1379/2013. På 
samma sätt kommer EHFF att stödja 
främjandet av kvalitetsmärkningarna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 1151/29012 om kvalitetssystem 
för jordbruksprodukter och livsmedel i 
fråga om fisk och skaldjur.

Or. es

Ändringsförslag 951
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja utarbetande och 
spridning av marknadsinformation om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet 
med artikel 42 i förordning (EU) nr 
1379/2013.

EHFVF ska stödja utarbetande och 
spridning av marknadsinformation om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet 
med artikel 42 i förordning (EU) nr 
1379/2013.

Or. en

Ändringsförslag 952
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja utarbetande och spridning 
av marknadsinformation om fiskeri- och 
vattenbruksprodukter i enlighet med 
artikel 42 i förordning (EU) nr 1379/2013.

EHFF ska stödja utarbetande och spridning 
av kommissionens marknadsinformation 
om fiskeriprodukter i enlighet med artikel 
42 i förordning (EU) nr 1379/2013.

Or. es

Ändringsförslag 953
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioritering 3: Tillåta lämpliga 
förhållanden för en hållbar blå ekonomi 
och främja en hälsosam marin miljö för
välmående kustsamhällen

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel III – rubriken

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

Prioritering 3: Göra det möjligt för en 
hållbar blå ekonomi som utvecklas inom 
ekologiska gränser att växa, och främja 
välmående kustsamhällen

Or. en

Ändringsförslag 955
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioritering 3: Främja välmående 
kustsamhällen

Or. es

Ändringsförslag 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioritering 3: Göra det möjligt för en 
hållbar blå ekonomi att växa, och främja 
välmående havs- och 
inlandskustsamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 957
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel III – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 958
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Havspolitik och utveckling av en hållbar 
blå ekonomi

Havspolitik

Or. es

Ändringsförslag 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Havspolitik och utveckling av en hållbar 
blå ekonomi

Havspolitik och utveckling av en hållbar 
blå ekonomi som utvecklas inom 
ekologiska gränser

Or. en

Ändringsförslag 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43 Havspolitik och utveckling av en 43 Havspolitik och utveckling av en 
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hållbar blå ekonomi hållbar blå ekonomi i hav och sötvatten

Or. en

Ändringsförslag 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja genomförandet av 
havspolitiken genom följande:

EHFVF ska stödja genomförandet av 
havspolitiken och utvecklingen av en 
hållbar blå ekonomi genom följande:

Or. en

Ändringsförslag 962
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Främjande av hållbart, 
koldioxidsnålt och klimattåligt fiske.

Or. es

Ändringsförslag 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Främjande av en koldioxidsnål och 
klimattålig hållbar blå ekonomi som 
garanterar mänskligt och ekologiskt 
välbefinnande.
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Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Miljöskyddsåtgärderna bör inte sakna stöd för vattenbruk i sötvatten.

Ändringsförslag 966
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Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) återhämtning, skydd och 
underhåll av mångfald, produktivitet, 
motståndskraft och det inbyggda värdet av 
marina system.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Främjande av ansvarsfull 
konsumtion och produktion, ren teknik, 
förnybar energi och cirkulära 
materialflöden.

Or. es

Motivering

Den hållbara blå ekonomin innebär att ekonomisk, social och miljömässig verksamhet är en 
integrerad del av det marina ekosystemet och därför är det nödvändigt att upprätthålla en 
balans för att förbättra de lokala kustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande med 
skydd av marina ekosystem. En hållbar blå ekonomi skapar endast ekonomiskt värde för den 
marina miljön om den kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar marina resurser 
och ekosystem.
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Ändringsförslag 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbättrad överföring och förbättrat 
utnyttjande av forskning, innovation och 
teknik i den hållbara blå ekonomin, 
inbegripet genom det europeiska nätverket 
för marina observationer och datainsamling 
(EMODnet).

(c) stärka överföringen och 
användningen av forskning, innovation och 
teknik i den hållbara blå ekonomin, 
inklusive det europeiska nätet för marin 
observation och datainsamling (Emodnet), 
för att säkerställa att teknik- och 
effektivitetslogotyper inte överskrids på 
grund av tillväxt som fokuserar på 
hållbara ekonomiska aktiviteter som 
tillgodoser behoven hos nuvarande och 
kommande generationer, som utvecklar 
de färdigheter och verktyg som behövs för 
övergången till en cirkulär ekonomi, i 
enlighet med den europeiska strategin för 
plast i den cirkulära ekonomin.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbättrad överföring och förbättrat 
utnyttjande av forskning, innovation och 
teknik i den hållbara blå ekonomin, 
inbegripet genom det europeiska nätverket 
för marina observationer och datainsamling 

(c) Förbättrad överföring och förbättrat 
utnyttjande av forskning, innovation och 
teknik i den hållbara blå ekonomin, 
inbegripet genom det europeiska nätverket 
för marina observationer och datainsamling 
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(EMODnet). (EMODnet) samt i andra datanätverk som 
omfattar sötvatten.

Or. en

Motivering

Det är också nödvändigt att utvidga datainsamlingen till att även gälla sötvatten.

Ändringsförslag 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) förbättring av sjöfartskunskap, 
kunskap om haven och delning av 
socioekonomiska uppgifter om 
fiskerisektorn och effekterna av annan 
ekonomisk verksamhet till havs såsom 
sjötransporter, oljeutforskning, gruvdrift i 
havsbotten eller turism, samt en bättre 
förståelse för importens inverkan på den 
socioekonomiska situationen i den lokala 
fiskerisektorn.

Or. es

Ändringsförslag 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Motivering

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

Ändringsförslag 972
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Förbättrad kompetens inom det 
maritima området, ökad kunskap om haven 
och ökad delning av miljödata och
socioekonomiska data om en hållbar blå
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Miljöskyddsåtgärderna bör inte sakna stöd för vattenbruk i sötvatten.
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Ändringsförslag 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) utveckling av projektportföljer och 
innovativa finansiella instrument.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 43a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43a

Investeringsbeslut i blå ekonomi

Investeringsbeslut inom ramen för den 
hållbara blå ekonomin måste stödjas av 
bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning för att undvika skadlig 
inverkan på miljön som äventyrar 
hållbarheten på lång sikt. När det inte 
finns tillräcklig information eller kunskap 
bör försiktighetsprincipen antas både 
inom den offentliga och privata sektorn, 
eftersom åtgärder som eventuellt har 
skadliga effekter kan genomföras.

Or. es

Motivering

Försiktighetsprincipen är en av grunderna för EU-fördraget, Rio-förklaringen och andra 
internationella avtal och konventioner för skydd av den marina miljön.

Ändringsförslag 976
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Förslag till förordning
Artikel 44 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja främjandet av 
sjöfartsskydd och sjöövervakning, 
inbegripet genom datautbyte, samarbete 
om kustbevakningsuppgifter och mellan 
organ samt kampen mot brottlighet och 
olaglig verksamhet till sjöss.

EHFF kommer att stödja främjandet av 
sjösäkerhet och övervakning av brottslig 
och olaglig verksamhet till havs.

Or. es

Ändringsförslag 977
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 44 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja främjandet av 
sjöfartsskydd och sjöövervakning, 
inbegripet genom datautbyte, samarbete 
om kustbevakningsuppgifter och mellan 
organ samt kampen mot brottlighet och 
olaglig verksamhet till sjöss.

EHFF ska stödja främjandet av 
sjöfartsskydd och sjöövervakning, 
inbegripet genom kapacitetsuppbyggnad 
för nationella kustbevakningstjänster 
genom stöd till förbättring av mänskliga 
och materiella resurser, genom kapacitet 
för datautbyte, samarbete mellan organ 
samt kampen mot brottlighet och olaglig 
verksamhet till sjöss.

Or. pt

Ändringsförslag 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 44 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja främjandet av 
sjöfartsskydd och sjöövervakning, 
inbegripet genom datautbyte, samarbete 
om kustbevakningsuppgifter och mellan 
organ samt kampen mot brottlighet och 

EHFVF ska stödja främjandet av 
sjöfartsskydd och sjöövervakning, 
inbegripet genom datautbyte, samarbete 
om kustbevakningsuppgifter och mellan 
organ samt kampen mot brottlighet och 
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olaglig verksamhet till sjöss. olaglig verksamhet till sjöss.

Or. en

Ändringsförslag 979
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja genomförandet av 
politiken för internationell 
världshavsförvaltning genom följande:

EHFVF ska stödja genomförandet av 
politiken för internationell 
världshavsförvaltning genom följande:

Or. en

Ändringsförslag 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Genomförande av relevanta 
internationella avtal, åtgärder och verktyg 
för att förebygga, motverka och undanröja 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

(e) Genomförande av relevanta 
internationella avtal, åtgärder och verktyg 
för att förebygga, motverka och undanröja 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
och åtgärder och redskap för att 
minimera inverkan på havsmiljön, särskilt 
oavsiktliga fångster av sjöfåglar, 
havslevande däggdjur och 
havssköldpaddor.

Or. en

Ändringsförslag 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
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Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EHFF får tillhandahålla 
finansiering i någon av de former som 
anges förordning (EU) [förordningen om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget], i synnerhet upphandling enligt 
avdelning VII i den förordningen och 
bidrag enligt avdelning VIII i den 
förordningen. Fonden kan också 
tillhandahålla finansiering i form av 
finansiella instrument inom 
blandfinansieringsinsatser, i enlighet med 
artikel 47.

1. EHFVF får tillhandahålla 
finansiering i någon av de former som 
anges förordning (EU) [förordningen om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget], i synnerhet upphandling enligt 
avdelning VII i den förordningen och 
bidrag enligt avdelning VIII i den 
förordningen. Fonden kan också
tillhandahålla finansiering i form av 
finansiella instrument inom 
blandfinansieringsinsatser, i enlighet med 
artikel 47.

Or. en

Ändringsförslag 982
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 47 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Blandfinansieringsinsatser inom ramen för 
EHFF ska genomföras i enlighet med 
förordning (EU) [förordning om InvestEU] 
och avdelning X i förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 
unionens allmänna budget].

Blandfinansieringsinsatser inom ramen för 
EHFF ska genomföras i enlighet med 
förordning (EU) [förordning om InvestEU] 
och avdelning X i förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 
unionens allmänna budget].
Under fyra månader efter 
offentliggörandet av denna förordning i 
Europeiska unionens officiella tidning 
ska kommissionen för medlemsstaterna 
lägga fram detaljerade riktlinjer för 
genomförandet av 
blandfinansieringsinsatser inom ramen 
för de nationella operativa programmen 
inom EHFF. Särskild tonvikt ska läggas 
på blandfinansieringsinsatser för lokal 
utveckling som genomförs av lokala 
aktörer.

Or. fr
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Ändringsförslag 983
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 47 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Blandfinansieringsinsatser inom ramen för 
EHFF ska genomföras i enlighet med 
förordning (EU) [förordning om InvestEU] 
och avdelning X i förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 
unionens allmänna budget].

Blandfinansieringsinsatser inom ramen för 
EHFF ska genomföras i enlighet med 
förordning (EU) [förordning om InvestEU] 
och avdelning X i förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 
unionens allmänna budget]. Under de fyra 
månader som följer efter det att denna 
förordning har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
kommer kommissionen att tillhandahålla 
medlemsstaterna en rad detaljerade 
riktlinjer för genomförandet av blandade 
finansieringsoperationer i EHFF:s 
nationella operativa program, med 
särskild uppmärksamhet på blandade 
finansieringsverksamheter inom ramen 
för lokal deltagande utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 47 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Blandfinansieringsinsatser inom ramen för 
EHFF ska genomföras i enlighet med 
förordning (EU) [förordning om InvestEU] 
och avdelning X i förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 
unionens allmänna budget].

Blandfinansieringsinsatser inom ramen för 
EHFVF ska genomföras i enlighet med 
förordning (EU) [förordning om InvestEU] 
och avdelning X i förordning (EU) 
[förordningen om finansiella regler för 
unionens allmänna budget].

Or. en
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Ändringsförslag 985
Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En interrimsutvärdering av stödet 
enligt avdelning III ska göras när det 
föreligger tillräcklig information om 
genomförandet, dock senast fyra år efter 
det att stödet började genomföras.

2. En interrimsutvärdering av stödet 
enligt avdelning III ska göras när det 
föreligger tillräcklig information om 
genomförandet, dock senast fyra år efter 
det att stödet började genomföras. Denna 
utvärdering ska ske i form av en rapport 
från kommissionen och innehålla en 
detaljerad analys av alla specifika 
aspekter på genomförandet.

Or. en

Motivering

Såsom underströks av talmanskonferensen bör halvtidsutvärderingen, inte bara den slutliga 
utvärderingen av åtgärder, vara baserad på en tillräckligt detaljerad rapport för att 
möjliggöra en korrekt analys av fondens resultat.

Ändringsförslag 986
Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska överlämna 
slutsatsen från dessa utvärderingar 
tillsammans med sina egna kommentarer
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

4. Kommissionen ska överlämna de 
utvärderingsrapporter som avses i 
punkterna 2 och 3 till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén.

Or. en

Motivering

Såsom underströks av talmanskonferensen bör halvtidsutvärderingen, inte bara den slutliga 
utvärderingen av åtgärder, vara baserad på en tillräckligt detaljerad rapport för att 
möjliggöra en korrekt analys av fondens prestation.
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Ändringsförslag 987
Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När så är lämpligt får 
kommissionen föreslå ändringar av denna 
förordning på grundval av den rapport 
som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Såsom underströks av talmanskonferensen bör halvtidsutvärderingen, inte bara den slutliga 
utvärderingen av åtgärder, vara baserad på en tillräckligt detaljerad rapport för att 
möjliggöra en korrekt analys av fondens prestation.

Ändringsförslag 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende EHFF och dess åtgärder och 
resultat. Medel som tilldelats EHFF ska 
också bidra till den gemensamma 
spridningen av information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de berör 
de prioriteringar som avses i artikel 4.

2. Kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende EHFF och dess åtgärder och 
resultat. Medel som tilldelats EHFVF ska 
också bidra till den gemensamma 
spridningen av information om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de berör 
de prioriteringar som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 989
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
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Artikel 51 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Varje rättslig enhet som inrättats i 
enlighet med unionsrätten eller varje 
internationell organisation.

(b) Varje rättslig enhet som inrättats i 
enlighet med unionsrätten, i synnerhet 
branschorganisationer, eller varje 
internationell organisation.

Or. fr

Ändringsförslag 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för Europeiska havs- och 
fiskerifonden. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201137.

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för Europeiska havs-, fiskeri-
och vattenbruksfonden. Denna kommitté 
ska vara en kommitté i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201137.

_________________ _________________

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för Europeiska havs- och 
fiskerifonden. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201137.

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för Europeiska havs-, fiskeri-
och vattenbruksfonden. Denna kommitté 
ska vara en kommitté i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201137.

_________________ _________________

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. Om det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Ärenden som ligger inom kommissionens verkställande befogenheter, till exempel de formella 
kraven och innehållsspecifikationerna för medlemsstaternas prestationsrapporter, är så 
viktiga att de kräver meningsfulla insatser av medlemsstaterna. Det rådgivande förfarandet 
erbjuder inte detta, men det är nödvändigt att föreskriva förvaltningskommitténs förfarande.
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Ändringsförslag 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a

Översikt över Posei och de yttre 
randområdena

Före utgången av 2023 ska kommissionen 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av alla bestämmelser i dessa förordningar 
som specifikt rör de yttre randområdena, 
med lämpliga förslag. Kommissionen 
undersöker möjligheten att skapa ett 
särskilt program för vissa öregioner 
beroende på dessa regioners avsides läge 
och ökaraktär (Posei) för havsfrågor och 
fiske.

Or. en

Ändringsförslag 994
Gabriel Mato

Förslag till förordning
Bilaga V – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPEISKA HAVS- OCH 
FISKERIFONDENS SAMLADE 
MEDEL PER MEDLEMSSTAT UNDER 
PERIODEN 2021–2027

EUROPEISKA HAVS-, FISKERI- OCH 
VATTENBRUKSFONDENS SAMLADE 
MEDEL PER MEDLEMSSTAT UNDER 
PERIODEN 2021–2027

Or. en

Motivering

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