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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som global aktør på havområdet og 
verdens femtestørste producent af 
fiskevarer har Unionen et stort ansvar, når 
det drejer sig om at beskytte og bevare 
havene og deres ressourcer og forvalte dem 
på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er 
af største betydning i en tid, hvor verdens 
befolkning vedbliver med at vokse. Det er 
desuden af socioøkonomisk interesse for 
Unionen: en bæredygtig blå økonomi 
fremmer investeringer, beskæftigelse og 
vækst, fremmer forskning og innovation og 
bidrager til energisikkerhed gennem
havenergi. Desuden er sikre have yderst 
vigtige for effektiv grænsekontrol og for 
den globale bekæmpelse af maritim 
kriminalitet, hvorved der tages hånd om 
borgernes bekymringer vedrørende 
sikkerhed.

(2) Idet Unionen er en global aktør på 
havområdet, samtidig med at den har 
verdens største havområde takket være 
regionerne i den yderste periferi og de 
oversøiske lande og territorier og er 
verdens femtestørste producent af 
fiskevarer, har den et stort ansvar, når det 
drejer sig om at beskytte og bevare havene 
og deres ressourcer og forvalte dem på 
bæredygtig vis. Bevarelse af havene er af 
største betydning i en tid, hvor verdens 
befolkning vedbliver med at vokse. Det er 
desuden af socioøkonomisk interesse for 
Unionen: en bæredygtig blå økonomi 
fremmer investeringer, beskæftigelse og 
vækst, fremmer forskning og innovation og 
bidrager til energisikkerhed gennem 
havenergi. Desuden er sikre have yderst 
vigtige for effektiv grænsekontrol og for 
den globale bekæmpelse af maritim 
kriminalitet, hvorved der tages hånd om 
borgernes bekymringer vedrørende 
sikkerhed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning xx/xx [forordningen om fælles 
bestemmelser] ("forordningen om fælles 
bestemmelser")3 blev vedtaget med henblik 

(3) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning xx/xx [forordningen om fælles 
bestemmelser] ("forordningen om fælles 
bestemmelser")3 blev vedtaget med henblik 
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på at forbedre koordineringen og 
harmonisere gennemførelsen af støtten 
under fonde under delt forvaltning 
("fondene") med det primære formål at 
forenkle politikgennemførelsen på 
sammenhængende vis. De fælles 
bestemmelser finder anvendelse på den del 
af EHFF, der er under delt forvaltning. 
Fondene forfølger komplementære 
målsætninger og benytter den samme 
forvaltningsmetode. Derfor er der i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] fastsat en række 
fælles generelle målsætninger og generelle 
principper som f.eks. 
partnerskabsprincippet og princippet om 
flerniveaustyring. Den indeholder også de 
fælles elementer for strategisk planlægning 
og programmering, herunder bestemmelser 
vedrørende den partnerskabsaftale, der skal 
indgås med hver medlemsstat, og fastsætter 
en fælles tilgang til fondenes 
performanceorientering. Den omfatter 
derfor grundforudsætninger, en 
performancegennemgang og 
foranstaltninger til overvågning, evaluering 
og rapportering. Der fastsættes også fælles 
bestemmelser med hensyn til reglerne for 
støtteberettigelse, og der defineres særlige 
ordninger for finansielle instrumenter, 
anvendelsen af InvestEU, lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet og finansiel 
forvaltning. Nogle forvaltnings- og 
kontrolordninger er også fælles for alle 
fonde. Komplementaritet mellem fondene, 
herunder EHFF, og andre EU-programmer 
bør beskrives i partnerskabsaftalen, jf. 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

på at forbedre koordineringen og 
harmonisere gennemførelsen af støtten 
under fonde under delt forvaltning 
("fondene") med det primære formål at 
forenkle politikgennemførelsen på 
sammenhængende vis. De fælles 
bestemmelser finder anvendelse på den del 
af EHFF, der er under delt forvaltning. 
Fondene forfølger komplementære 
målsætninger og benytter den samme 
forvaltningsmetode. Derfor er der i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser] fastsat en række 
fælles generelle målsætninger og generelle 
principper som f.eks. 
partnerskabsprincippet og princippet om 
flerniveaustyring. Den indeholder også de 
fælles elementer for strategisk planlægning 
og programmering, herunder bestemmelser 
vedrørende den partnerskabsaftale, der skal 
indgås med hver medlemsstat, og fastsætter 
en fælles tilgang til fondenes 
performanceorientering. Den omfatter 
derfor grundforudsætninger, en 
performancegennemgang og 
foranstaltninger til overvågning, evaluering 
og rapportering. Der fastsættes også fælles 
bestemmelser med hensyn til reglerne for 
støtteberettigelse, og der defineres særlige 
ordninger for finansielle instrumenter, 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet og 
finansiel forvaltning. Nogle forvaltnings-
og kontrolordninger er også fælles for alle 
fonde. Komplementaritet mellem fondene, 
herunder EHFF, og andre EU-programmer 
bør beskrives i partnerskabsaftalen, jf. 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser].

_________________ _________________

3 EUT C […] af […], s. […]. 3 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Under direkte forvaltning bør 
EHFF udvikle synergier med andre 
relevante EU-fonde og programmer.
EHFF bør desuden muliggøre 
finansiering i form af finansielle 
instrumenter inden for 
blandingsoperationer, der gennemføres i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
xx/xx [forordningen om InvestEU]5.

(5) Under direkte forvaltning bør 
EHFF udvikle synergier med andre 
relevante EU-fonde og -programmer.

__________________ __________________

5 EUT C […] af […], s. […]. 5 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I henhold til den flerårige 
finansielle ramme, der er fastsat i 
forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens 
budget fortsat støtte fiskeri- og 
havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør 
beløbe sig til 6 140 000 000 mio. EUR i 
nuværende priser. EHFF-midlerne bør 
opdeles mellem delt, direkte og indirekte 
forvaltning. Der bør tildeles 5 311 000 000 
EUR til støtte under delt forvaltning og 
829 000 000 EUR til støtte under direkte 
og indirekte forvaltning. Med henblik på at 
sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om 
at opfylde målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de 
nationale tildelinger under delt forvaltning 
for programmeringsperioden 2021-2027 
være baseret andelene fra perioden 2014-
2020. Specifikke beløb bør forbeholdes 
regionerne i den yderste periferi, kontrol og 
håndhævelse og indsamling og behandling 
af data til fiskeriforvaltning og 
videnskabelige formål, mens beløb til 
endeligt og midlertidig ophør med 

(8) I henhold til den flerårige 
finansielle ramme, der er fastsat i 
forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens
budget fortsat støtte fiskeri- og 
havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør 
opretholdes på mindst samme niveau som 
i perioden 2014-2020. EHFF-midlerne bør 
opdeles mellem delt, direkte og indirekte 
forvaltning. Med henblik på at sikre 
stabilitet, særlig når det drejer sig om at 
opfylde målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de 
nationale tildelinger under delt forvaltning 
for programmeringsperioden 2021-2027 
være baseret andelene fra perioden 2014-
2020. Specifikke beløb bør forbeholdes 
regionerne i den yderste periferi, kontrol og 
håndhævelse og indsamling og behandling 
af data til fiskeriforvaltning og 
videnskabelige formål, mens beløb til 
endeligt og midlertidig ophør med 
fiskeriaktiviteter bør begrænses.
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fiskeriaktiviteter bør begrænses.

__________________ __________________

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Europas maritime sektor 
beskæftiger over 5 millioner mennesker og 
genererer næsten 500 mia. EUR om året og 
har potentiale til at skabe langt flere 
arbejdspladser. Den globale maritime 
økonomis output vurderes til 1,3 bio. EUR, 
og dette kan mere end fordobles inden 
2030. Behovet for at nå CO2-
emissionsmål, øge ressourceeffektiviteten 
og mindske den blå økonomis miljøaftryk
har været en væsentlig drivende kraft bag 
innovation i andre sektorer, som f.eks. 
skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, 
opmudring, beskyttelse af kystområder og 
havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet 
investeret i den maritime økonomi ved 
hjælp af Unionens strukturfonde, særlig 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Det 
er nødvendigt at anvende nye 
investeringsredskaber som f.eks. InvestEU 
for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

(9) Europas maritime sektor 
beskæftiger over 5 millioner mennesker og 
genererer næsten 500 mia. EUR om året og 
har potentiale til at skabe langt flere 
arbejdspladser. Den globale maritime 
økonomis output vurderes til 1,3 bio. EUR, 
og dette kan mere end fordobles inden 
2030. Behovet for at nå målene i 
Parisaftalen med hensyn til CO2-
emissioner kræver, at mindst 30 % af 
Unionens budget anvendes til 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
klimaændringer. Der er endvidere behov 
for at øge ressourceeffektiviteten og 
mindske miljøaftrykket for den blå 
økonomi, der har og fortsat skal være en 
væsentlig drivende kraft bag innovation i 
andre sektorer, som f.eks. skibsudstyr, 
skibsbygning, havobservation, opmudring, 
beskyttelse af kystområder og havbaseret 
anlægsarbejde. Der er blevet investeret i 
den maritime økonomi ved hjælp af 
Unionens strukturfonde, særlig Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og EHFF. Der kan eventuelt 
anvendes nye investeringsredskaber som 
f.eks. InvestEU for at udnytte 
vækstpotentialet i sektoren.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EHFF efter 2020 bør være baseret 
på en forenklet opbygning uden alt for 
præskriptive på forhånd fastlagte 
foranstaltninger og detaljerede regler for 
støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør 
der under hver prioritet beskrives brede 
støtteområder. Medlemsstaterne bør 
således udarbejde deres programmer, hvori 
de angiver de mest hensigtsmæssige midler 
til at virkeliggøre prioriteterne. En række af 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne 
angiver i programmerne, kan støttes i 
henhold til de regler, der er fastsat i 
nærværende forordning og i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser], forudsat at de er omfattet af 
de støtteområder, der er fastsat i 
nærværende forordning. Det er dog 
nødvendigt at opstille en liste over 
ikkestøtteberettigede operationer med 
henblik på at undgå skadelige virkninger 
på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt 
forbud mod investeringer, der øger 
fiskerikapaciteten. Desuden bør 
investeringer og godtgørelser til flåden 
være strengt betinget af, at de hænger 
sammen med den fælles fiskeripolitiks 
bevarelsesmålsætninger.

(11) EHFF efter 2020 bør være baseret 
på en forenklet opbygning uden alt for 
præskriptive på forhånd fastlagte 
foranstaltninger og detaljerede regler for 
støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør 
der under hver prioritet beskrives brede 
støtteområder. Medlemsstaterne bør 
således udarbejde deres programmer, hvori 
de angiver de mest hensigtsmæssige midler 
til at virkeliggøre prioriteterne. En række af 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne
angiver i programmerne, kan støttes i 
henhold til de regler, der er fastsat i 
nærværende forordning og i forordning 
(EU) nr. [forordningen om fælles 
bestemmelser], forudsat at de er omfattet af 
de støtteområder, der er fastsat i 
nærværende forordning. Det er dog 
nødvendigt at opstille en liste over 
ikkestøtteberettigede operationer med 
henblik på at undgå skadelige virkninger 
på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt 
forbud mod investeringer, der øger 
fiskerikapaciteten, eller mod 
fangstmetoder, der er skadelige for 
havene. Desuden bør investeringer og 
godtgørelser til flåden være strengt betinget 
af, at de hænger sammen med den fælles 
fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EHFF skal ligeledes bidrage til 
opfyldelsen af andre af De Forenede 
Nationers mål for bæredygtig udvikling 
(SDG). I denne forordning betones 
navnlig følgende mål:

a) SDG 1 – Afskaf fattigdom: EHFF tager 
del i at forbedre levevilkårene for de mest 
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skrøbelige kystsamfund, navnlig de 
kystsamfund, der er afhængige af én 
eneste fiskebestand, som er truet af 
overfiskning, klimændringer og 
miljøproblemer.

b) SDG 3 – Sundhed og trivsel: EHFF 
bidrager til at bekæmpe forurening af 
kystnære vandområder, som forårsager 
endemiske sygdomme, og sikrer, at 
fødevarer, der stammer fra fiskeri og 
akvakultur, er af høj kvalitet.

c) SDG 7 – Bæredygtig energi: Gennem 
finansiering af den blå økonomi 
understøtter EHFF udviklingen af 
vedvarende havenergi og sikrer, at denne 
udvikling er i overensstemmelse med 
beskyttelsen af havmiljøet og bevarelsen 
af fiskeressourcerne.

d) SDG 8 – Anstændige jobs og 
økonomisk vækst: EHFF bidrager til 
udvikling af den blå økonomi som en 
faktor for økonomisk vækst. EHFF sikrer 
ligeledes, at den økonomiske vækst er en 
kilde til anstændige jobs i 
kystsamfundene. Endvidere skal EHFF 
bidrage til at forbedre fiskernes 
arbejdsvilkår.

e) SDG 12 – Ansvarligt forbrug og 
produktion: EHFF bidrager til en 
fornuftig brug af naturressourcer og 
begrænser spild af naturressourcer og 
energi.

f) SDG 13 – Klimaindsats: EHFF 
anvender 30 % af sit budget til 
klimaindsatsen.

g) SDG 14 – Bevare havene og bruge 
havene og de marine ressourcer på 
bæredygtig vis for at fremme bæredygtig 
udvikling.

Begrundelse

Den Europæiske Union har spillet en vigtig rolle i fastlæggelsen af 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og har forpligtet sig til at bidrage væsentligt til opfyldelsen af dens 17 
mål (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 22. november 2016 (COM(2016)0739)).
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) I løbet af de seneste år er der opnået 
meget ved hjælp af den fælles 
fiskeripolitik, når det drejer sig om at 
genoprette fiskerbestande til sunde 
niveauer, øge rentabiliteten i Unionens 
fiskeri og om at bevare marine 
økosystemer. Der er dog stadig væsentlige 
udfordringer, når det drejer sig om at 
opfylde den fælles fiskeripolitiks 
socioøkonomiske og miljømæssige 
målsætninger. Dette kræver fortsat støtte 
efter 2020, særlig i de havområder, hvor 
fremskridtene har været mindre.

(17) I løbet af de seneste år er der opnået 
meget ved hjælp af den fælles 
fiskeripolitik, når det drejer sig om at 
genoprette fiskerbestande til sunde 
niveauer, øge rentabiliteten i Unionens 
fiskeri og om at bevare marine 
økosystemer. Der er dog stadig væsentlige 
udfordringer, når det drejer sig om at 
opfylde den fælles fiskeripolitiks 
socioøkonomiske og miljømæssige 
målsætninger. Dette kræver fortsat støtte 
efter 2020, særlig i de havområder, hvor 
fremskridtene har været mindre, navnlig i 
de mest isolerede områder som regionerne 
i den yderste periferi.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Fiskeriet er af vital betydning for 
leveforholdene og kulturarven i mange 
kystsamfund i Unionen, særlig i de 
samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang 
spiller en vigtig rolle. Med en 
gennemsnitsalder på over 50 år i mange 
fiskersamfund er generationsskifte og 
diversificering af aktiviteterne stadig en 
udfordring.

(18) Fiskeriet er af vital betydning for 
leveforholdene, traditionerne og 
kulturarven i mange kystsamfund i 
Unionen, særlig i de samfund hvor 
kystfiskeri af mindre omfang spiller en 
vigtig rolle såsom regionerne i den yderste 
periferi. Med en gennemsnitsalder på over 
50 år i mange fiskersamfund er 
generationsskifte og diversificering af 
aktiviteterne stadig en udfordring.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Landingsforpligtelsen er en af de 
væsentligste udfordringer i den fælles 
fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har 
indebåret væsentlige ændringer for 
sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, 
sommetider med betydelige finansielle 
omkostninger. Det bør derfor være mulig
for EHFF at støtte innovation og 
investeringer, der bidrager til 
gennemførelsen af landingsforpligtelsen, 
f.eks. investeringer i selektive 
fiskeredskaber, forbedring af 
havneinfrastrukturer og afsætningen af 
uønskede fangster, med en højere 
støtteintensitet end den, der anvendes på 
andre operationer. EHFF bør desuden yde 
en maksimal støtteintensitet på 100 % til 
udformningen, udviklingen, 
overvågningen, evalueringen og 
forvaltningen af gennemskuelige systemer 
til udveksling af fiskerimuligheder mellem 
medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med 
henblik på at mindske den såkaldte "choke 
species-effekt", som landingsforpligtelsen 
forårsager.

(21) Landingsforpligtelsen er en af de 
væsentligste udfordringer i den fælles 
fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har 
indebåret væsentlige ændringer for 
sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, 
sommetider med betydelige finansielle 
omkostninger. Det bør derfor være muligt
for EHFF at støtte innovation og 
investeringer, der bidrager til 
gennemførelsen af landingsforpligtelsen, 
f.eks. investeringer i selektive 
fiskeredskaber, forbedring af 
havneinfrastrukturer samt mindskning og 
afsætning af uønskede fangster, med en 
højere støtteintensitet end den, der 
anvendes på andre operationer. EHFF bør 
desuden yde en maksimal støtteintensitet 
på 100 % til udformningen, udviklingen, 
overvågningen, evalueringen og 
forvaltningen af gennemskuelige systemer 
til udveksling af fiskerimuligheder mellem 
medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med 
henblik på at mindske den såkaldte "choke 
species-effekt", som landingsforpligtelsen 
forårsager.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det bør også være muligt for EHFF 
at støtte innovation og investeringer om 
bord på fiskerfartøjer for at forbedre 
sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, 
energieffektivitet og kvaliteten af 
fangsterne. Denne støtte bør dog ikke føre 
til øget fiskerikapacitet eller øget evne til at 
spore fisk og bør ikke ydes til blot at 
opfylde krav, der er obligatoriske i henhold 
til EU-retten eller national lovgivning. 
Under opbygningen uden præskriptive 
foranstaltninger bør det være op til 

(22) Det bør også være muligt for EHFF 
at støtte innovation og investeringer om 
bord på fiskerfartøjer for at forbedre 
sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, 
miljøbeskyttelse, energieffektivitet og 
kvaliteten af fangsterne. Denne støtte bør 
dog ikke føre til øget fiskerikapacitet eller 
øget evne til at spore fisk og bør ikke ydes 
til blot at opfylde krav, der er obligatoriske 
i henhold til EU-retten eller national 
lovgivning. Under opbygningen uden 
præskriptive foranstaltninger bør det være 
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medlemsstaterne at fastsætte de præcise 
regler for støtteberettigelse for sådan 
investeringer. For så vidt angår sundhed, 
sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på 
fiskerfartøjer bør en højere støtteintensitet 
end den, der anvendes på andre 
operationer, være tilladt.

op til medlemsstaterne at fastsætte de 
præcise regler for støtteberettigelse for 
sådan investeringer. For så vidt angår 
sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om 
bord på fiskerfartøjer bør en højere 
støtteintensitet end den, der anvendes på 
andre operationer, være tilladt.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Den fælles fiskeripolitiks succes 
afhænger af tilgængeligheden af 
videnskabelig rådgivning om 
fiskeriforvaltning og således af 
tilgængeligheden af fiskeridata. I lyset af 
udfordringerne og omkostninger ved at 
opnå pålidelige og fuldstændige data er det 
nødvendigt at støtte medlemsstaternes 
tiltag til at indsamle og bearbejde data, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2017/1004 ("forordningen om 
rammen for dataindsamling")9, og at 
bidrage til den bedste tilgængelige 
videnskabelige rådgivning. Denne støtte 
bør muliggøre synergier med indsamling 
og bearbejdning af andre typer havdata.

(24) Den fælles fiskeripolitiks succes 
afhænger af tilgængeligheden af 
videnskabelig rådgivning om 
fiskeriforvaltning og således af 
tilgængeligheden af fiskeridata. I lyset af 
udfordringerne og omkostninger ved at 
opnå pålidelige og fuldstændige data er det 
nødvendigt at støtte medlemsstaternes 
tiltag til at indsamle, bearbejde og udveksle
data, jf. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1004 ("forordningen
om rammen for dataindsamling")9, og at 
bidrage til den bedste tilgængelige 
videnskabelige rådgivning. Denne støtte 
bør muliggøre synergier med indsamling,
bearbejdning og udveksling af andre typer 
havdata.

_________________ _________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 
2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
data i fiskerisektoren samt støtte til 
videnskabelig rådgivning vedrørende den 
fælles fiskeripolitik og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT 
L 157 af 20.6.2017, s. 1).

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 
2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for 
indsamling, forvaltning og anvendelse af 
data i fiskerisektoren samt støtte til 
videnskabelig rådgivning vedrørende den 
fælles fiskeripolitik og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT 
L 157 af 20.6.2017, s. 1).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Grundet de udfordringer, der er 
forbundet med at opfylde den fælles 
fiskeripolitiks bevaringsmålsætninger, bør 
EHFF have mulighed for at støtte 
foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet 
og fiskerflåderne. I denne forbindelse 
forbliver støtte til tilpasning af flåden 
sommetider nødvendig for visse 
flådesegmenter og havområder. Sådan 
støtte bør være nøje målrettet til bevarelse 
og bæredygtig udnyttelse af havets 
biologiske ressourcer og tage sigte på at 
skabe balance mellem fiskerikapaciteten og 
de tilgængelige fiskerimuligheder. Derfor 
bør EHFF have mulighed for at støtte 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter i 
flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten 
ikke modsvarer de tilgængelige 
fiskerimuligheder. Denne støtte bør være 
et redskab i handlingsplanerne til justering 
af de flådesegmenter, hvor der er 
konstateret strukturel overkapacitet, jf. 
artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, og vil blive gennemført, enten 
ved at fiskerfartøjet hugges op, eller ved at 
det oplægges og ombygges til andre 
aktiviteter. Hvis ombygningen fører til øget 
pres på det marine økosystem fra rekreativt 
fiskeri, bør støtten kun ydes, hvis den er i 
overensstemmelse med den fælles 
fiskeripolitik og med målsætningerne i de 
relevante flerårige planer. Med henblik på 
at sikre, at den strukturelle tilpasning af 
flåden hænger sammen med 
bevarelsesmålsætningerne, bør støtte til 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter være 
betinget af og knyttet til opnåelsen af 
resultater. Den bør derfor gennemføres ved 
hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til 
omkostninger, jf. forordning (EU) 
nr.[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Under den mekanisme bør 
medlemsstaterne ikke modtage godtgørelse 
fra Kommissionen for endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter på grundlag af de faktiske 

(26) Grundet de udfordringer, der er 
forbundet med at opfylde den fælles 
fiskeripolitiks bevaringsmålsætninger, bør 
EHFF have mulighed for at støtte 
foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet 
og fiskerflåderne. I denne forbindelse 
forbliver støtte til tilpasning af flåden 
sommetider nødvendig for visse 
flådesegmenter og havområder. Sådan 
støtte bør være nøje målrettet til bevarelse 
og bæredygtig udnyttelse af havets 
biologiske ressourcer og tage sigte på at 
skabe balance mellem fiskerikapaciteten og 
de tilgængelige fiskeressourcer. Derfor bør 
EHFF have mulighed for at støtte endeligt 
ophør med fiskeriaktiviteter i 
flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten 
ikke modsvarer de tilgængelige 
fiskeressourcer. Denne støtte bør være et 
redskab i handlingsplanerne til justering af 
de flådesegmenter, hvor der er konstateret 
strukturel overkapacitet, jf. artikel 22, stk. 
4, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og vil 
blive gennemført, enten ved at 
fiskerfartøjet hugges op, eller ved at det 
oplægges og ombygges til andre 
aktiviteter. Hvis ombygningen fører til øget 
pres på det marine økosystem fra rekreativt 
fiskeri, bør støtten kun ydes, hvis den er i 
overensstemmelse med den fælles 
fiskeripolitik og med målsætningerne i de 
relevante flerårige planer. Med henblik på 
at sikre, at den strukturelle tilpasning af 
flåden hænger sammen med 
bevarelsesmålsætningerne, bør støtte til 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter være 
betinget af og knyttet til opnåelsen af 
resultater. Den bør derfor gennemføres ved 
hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til 
omkostninger, jf. forordning (EU) 
nr.[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Under den mekanisme bør 
medlemsstaterne ikke modtage godtgørelse 
fra Kommissionen for endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter på grundlag af de faktiske
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omkostninger, men i stedet på grundlag af 
opfyldelsen af betingelser og opnåelsen af 
resultater. Til dette formål bør 
Kommissionen i en delegeret retsakt 
fastsætte sådanne betingelser, som bør 
være knyttet til opfyldelsen af 
bevarelsesmålsætninger i den fælles 
fiskeripolitik.

omkostninger, men i stedet på grundlag af 
opfyldelsen af betingelser og opnåelsen af 
resultater. Til dette formål bør 
Kommissionen i en delegeret retsakt 
fastsætte sådanne betingelser, som bør 
være knyttet til opfyldelsen af 
bevarelsesmålsætninger i den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) På grund fiskeriets høje grad af 
uforudsigelighed kan ekstraordinære 
omstændigheder forårsage betydelige 
økonomiske tab for fiskerne. Med henblik 
på at afbøde for disse konsekvenser bør 
EHFF have mulighed for at støtte 
godtgørelse for ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af 
gennemførelsen af visse 
bevarelsesforanstaltninger, nemlig flerårige 
planer, mål for bevarelse og bæredygtig 
udnyttelse af bestande, foranstaltninger til 
tilpasning af fiskerfartøjernes 
fiskerikapacitet til de fiskerimuligheder, 
der er til rådighed, og tekniske 
foranstaltninger, som følge af 
hasteforanstaltninger, afbrydelser, der 
skyldes force majeure, i anvendelsen af en 
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, 
og som følge af en naturkatastrofe eller en 
miljøhændelse. Der bør kun ydes støtte, 
hvis sådanne omstændigheders virkning på 
fiskerne er betydelig, dvs. hvis det berørte 
fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet 
i mindst 90 på hinanden følgende dage, og 
hvis de økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
gennemsnitlige årsomsætning i løbet af en 
bestemt periode. I betingelserne for at yde 
støtte bør der tages højde for ålefiskeriets 

(27) På grund fiskeriets høje grad af 
uforudsigelighed kan ekstraordinære 
omstændigheder forårsage betydelige 
økonomiske tab for fiskerne. Med henblik 
på at afbøde for disse konsekvenser bør 
EHFF have mulighed for at støtte 
godtgørelse for ekstraordinært ophør med 
fiskeriaktiviteter som følge af 
gennemførelsen af visse 
bevarelsesforanstaltninger, nemlig flerårige 
planer, mål for bevarelse og bæredygtig 
udnyttelse af bestande, foranstaltninger til 
tilpasning af fiskerfartøjernes 
fiskerikapacitet til de fiskerimuligheder, 
der er til rådighed, og tekniske 
foranstaltninger, som følge af 
hasteforanstaltninger, afbrydelser, der 
skyldes force majeure, i anvendelsen af en 
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, 
og som følge af en naturkatastrofe eller en 
miljøhændelse. Der bør kun ydes støtte, 
hvis sådanne omstændigheders 
økonomiske virkning på fiskerne er 
betydelig, dvs. hvis det berørte fartøjs 
kommercielle aktiviteter er indstillet i 
mindst 90 på hinanden følgende dage, og 
hvis de økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 
gennemsnitlige årsomsætning i løbet af en 
bestemt periode. I betingelserne for at yde 
støtte bør der tages højde for ålefiskeriets 
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særlige karakter. særlige karakter.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Kystfiskeri af mindre omfang 
udføres fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber. Denne sektor udgør 
næsten 75 % af alle fiskerfartøjer 
registreret i Unionen og næsten halvdelen 
af al beskæftigelse i fiskerisektoren. 
Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af 
mindre omfang er særlig afhængige af 
sunde fiskebestande til deres primære 
indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem 
præferencebehandling gennem en 
støtteintensitet på 100 %, herunder til 
operationer, der vedrører kontrol og 
håndhævelse, med henblik på at fremme 
bæredygtige fangstmetoder. Desuden bør 
visse støtteområder være forbeholdt små 
støttemodtagere i flådesegmenter, hvor 
fiskerikapaciteten modsvarer de 
tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig 
anskaffelse af et brugt fartøj og udskiftning 
eller modernisering af et fartøjs motor. 
Derudover bør medlemsstaterne i deres 
program indarbejde en handlingsplan for 
kystfiskeri af mindre omfang, som bør 
overvåges på grundlag af indikatorer, for 
hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

(28) Kystfiskeri af mindre omfang 
udføres fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 m, som ikke anvender 
trukne redskaber. Denne sektor udgør 
næsten 75 % af alle fiskerfartøjer 
registreret i Unionen og næsten halvdelen 
af al beskæftigelse i fiskerisektoren. 
Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af 
mindre omfang er særlig afhængige af 
sunde fiskebestande til deres primære 
indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem 
præferencebehandling gennem en 
støtteintensitet på 100 %, herunder til 
operationer, der vedrører kontrol og 
håndhævelse, med henblik på at fremme 
bæredygtige fangstmetoder. Desuden bør 
visse støtteområder være forbeholdt små 
støttemodtagere i flådesegmenter, hvor 
fiskerikapaciteten modsvarer de 
tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig 
anskaffelse af et fartøj, udskiftning eller 
modernisering af et fartøjs motor, 
renovering og istandsættelse af gammel 
eller ny infrastruktur såsom 
auktionshaller eller modtagefaciliteter i 
havne. Derudover bør medlemsstaterne i 
deres program indarbejde en handlingsplan 
for kystfiskeri af mindre omfang, som bør 
overvåges på grundlag af indikatorer, for 
hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

Begrundelse

Forladte industriområder eller forladte små landsbyer kan have infrastruktur, som kan blive 
et grønt knudepunkt for fiskerirelaterede virksomheder (f.eks. turistinformationscentre, 
restauranter, modtagefaciliteter i havne for tabte fiskeredskaber og havaffald samt for 
uønskede fangster).
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Som beskrevet i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank af 24. 
oktober 2017 med titlen "Et stærkere og 
fornyet strategisk partnerskab med 
regionerne i EU's yderste periferi"10 står 
regionerne i den yderste periferi over for 
specifikke udfordringer, som er knyttet til 
deres fjerne beliggenhed og deres 
topografiske og klimatiske forhold, jf. 
artikel 349 i traktaten, og har desuden 
bestemte aktiver til udvikling af en 
bæredygtig blå økonomi. Derfor bør en 
handlingsplan for udviklingen af 
bæredygtige sektorer inden for den blå 
økonomi, herunder bæredygtig udnyttelse 
af fiskeri og akvakultur for hver region i 
den yderste periferi vedlægges den 
pågældende medlemsstats program, og en 
finansiel tildeling bør være forbeholdt til at 
støtte gennemførelsen af disse 
handlingsplaner. Det bør være EHFF at 
støtte godtgørelse af yderligere 
omkostninger, som regionerne i den 
yderste periferi skal afholde på grund af 
deres beliggende og karakter af øsamfund. 
Denne støtte bør begrænses til en 
procentdel af den samlede finansielle 
tildeling. Desuden bør der i regionerne i 
den yderste periferi anvendes en højere 
støtteintensitet, end der anvendes på andre 
operationer.

(29) Som beskrevet i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank af 24. 
oktober 2017 med titlen "Et stærkere og 
fornyet strategisk partnerskab med 
regionerne i EU's yderste periferi"10 står 
regionerne i den yderste periferi over for 
specifikke udfordringer, som er knyttet til 
deres fjerne beliggenhed og deres 
topografiske og klimatiske forhold, jf. 
artikel 349 i traktaten, og har desuden 
bestemte aktiver til udvikling af en 
bæredygtig blå økonomi, ligesom EHFF 
bør kunne tage højde for bestemte 
begrænsninger, jf. artikel 349 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Derfor bør en 
handlingsplan for udviklingen af 
bæredygtige sektorer inden for den blå 
økonomi, herunder bæredygtig udnyttelse 
af fiskeri og akvakultur, for hver region i 
den yderste periferi ligeledes vedlægges 
den pågældende medlemsstats program, og 
en finansiel tildeling bør være forbeholdt 
til at støtte gennemførelsen af disse 
handlingsplaner. Det bør være EHFF at 
støtte godtgørelse af yderligere 
omkostninger, som regionerne i den 
yderste periferi skal afholde på grund af 
deres beliggende og karakter af øsamfund. 
Denne støtte bør begrænses til en 
procentdel af den samlede finansielle 
tildeling. Desuden bør der anvendes en 
højere støtteintensitet og EHFF-
finansieringstakst, end der anvendes på 
regionerne i den yderste periferi.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017)0623.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) I betragtning af Europa-
Parlamentets beslutning om øers særlige 
situation (2015/3014(RSP)) og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalgs udtalelse om "Særlige problemer 
for øer" (1229/2011) udgør landbrug, 
husdyrhold og fiskeri et vigtigt element i 
øernes lokale økonomier. De europæiske 
øregioner lider under manglende 
tilgængelighed, navnlig for SMV'er, og en 
lav grad af produktdifferentiering. De har 
brug for en strategi, der vil sætte dem i 
stand til at udnytte alle mulige synergier 
mellem de europæiske struktur- og 
investeringsfonde og andre EU-
instrumenter, for at kompensere for 
øernes ulemper og stimulere deres 
økonomiske vækst, jobskabelse og 
bæredygtige udvikling. Selv om artikel 
174 i TEUF anerkender de 
naturbetingede og geografiske ulemper af 
permanent art, der er specifikke for 
situationen på øerne, er Kommissionen 
nødt til at fastlægge en "strategisk EU-
ramme for øer" for at knytte de 
instrumenter, der kan have en større 
territorial indvirkning, sammen.

Begrundelse

Der bør i analysen af de nye rammer for EHFF i 2021 tages bedre hensyn til den særlige 
situation for de europæiske øer.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) For at opretholde 
konkurrenceevnen for visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i 
Unionens yderste periferi i forhold til 
tilsvarende produkter fra andre regioner i 
Unionen indførte Unionen i 1992 
foranstaltninger, som skulle kompensere 
for de dermed forbundne 
meromkostninger i fiskerisektoren. Disse 
foranstaltninger blev fastsat for perioden 
2007-2013 ved forordning (EF) nr. 
791/2007 og videreføres ved forordning 
(EU) nr. 508/2014, der gælder for 
perioden 2014-2020. Det er nødvendigt 
fortsat at yde støtte med henblik på 
godtgørelse af meromkostningerne ved 
fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regionerne i 
Unionens yderste periferi fra den 1. 
januar 2021, så godtgørelsen bidrager til 
at bevare den økonomiske bæredygtighed 
for operatører fra disse regioner.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29b) Det bør med henblik på at 
afhjælpe de ovennævnte specifikke 
begrænsninger i regionerne i den yderste 
periferi og på grundlag af artikel 349 i 
TEUF være muligt at yde driftsstøtte 
inden for rammerne af en forenklet 
procedure.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 29 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29b) På grund af de anderledes 
afsætningsvilkår i regionerne i den 
yderste periferi, udsvingene i fangster og 
bestande og markedsefterspørgslen bør 
det overlades til de relevante 
medlemsstater inden for de samlede 
tildelinger pr. medlemsstat at fastsætte, 
hvilke fiskevarer og hvilke 
maksimumsmængder heraf der kan ydes 
godtgørelse for, og hvor stor en 
godtgørelse der skal ydes.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 29 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29c) Medlemsstaterne bør bemyndiges 
til inden for den samlede tildeling pr. 
medlemsstat at differentiere listen over og 
mængderne af de pågældende fiskevarer 
samt godtgørelsens størrelse. De bør også 
bemyndiges til at justere deres 
godtgørelsesplaner, hvis det er berettiget, 
fordi situationen har ændret sig.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 29 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29d) Medlemsstaterne bør 
fastsætte godtgørelsens størrelse således, 
at der sikres en passende udligning af de 
meromkostninger, der skyldes de særlige 
ulemper i regionerne i den yderste 
periferi. For at undgå overkompensation 
bør dette beløb være proportionalt med de 
meromkostninger, som støtten udligner. 
Med det formål bør der i godtgørelsen 
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også tages hensyn til andre former for 
offentlig intervention, som har 
indvirkning på meromkostningernes 
størrelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Under delt forvaltning bør EHFF 
have mulighed for at støtte beskyttelse og 
genopretning af marin biodiversitet og 
marine økosystemer. Til det formål bør 
støtte være tilgængelig til godtgørelse af 
fiskeres indsamling af tabte fiskeredskaber 
og havaffald fra havet og til investeringer i 
havne, så der kan stilles tilstrækkelige 
modtagefaciliteter til rådighed til tabte 
fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra 
havet. Støtte bør også være tilgængelig for 
tiltag, som har til formål at opnå eller 
opretholde en godmiljøtilstand i 
havmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF 
("havstrategirammedirektivet")11, for 
gennemførelsen af geografiske 
beskyttelsesforanstaltninger, der er oprettet 
i henhold til direktivet, og, i 
overensstemmelse med de prioriterede 
aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF 
("habitatsdirektivet")12, for forvaltning, 
genopretning og overvågning af Natura 
2000-områder, og for beskyttelse af arter i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 92/43/EØF 
og direktiv 2009/147/EF
("fugledirektivet")13. Under direkte 
forvaltning bør EHFF støtte fremme af 
rene og sunde have og gennemførelsen af 
EU-strategien for plast i en cirkulær 
økonomi, som er beskrevet i meddelelsen 
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. 

(30) Under delt forvaltning anvendes 
25 % af EHFF til at støtte beskyttelse og 
genopretning af marin biodiversitet og 
marine økosystemer. Til det formål bør 
støtte være tilgængelig til godtgørelse af 
fiskeres indsamling af tabte fiskeredskaber 
og havaffald fra havet og til investeringer i 
havne, så der kan stilles tilstrækkelige 
modtagefaciliteter til rådighed til tabte 
fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra 
havet. Støtte bør også være tilgængelig for 
tiltag, som har til formål at opnå eller 
opretholde en godmiljøtilstand i 
havmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF 
("havstrategirammedirektivet")11, for 
gennemførelsen af geografiske 
beskyttelsesforanstaltninger, der er oprettet 
i henhold til direktivet, og, i 
overensstemmelse med de prioriterede 
aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF 
("habitatsdirektivet")12, for forvaltning, 
genopretning og overvågning af Natura 
2000-områder, og for beskyttelse af arter i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 92/43/EØF 
og direktiv 2009/147/EF 
("fugledirektivet")13. Under direkte 
forvaltning bør EHFF støtte fremme af 
rene og sunde have og gennemførelsen af 
EU-strategien for plast i en cirkulær 
økonomi, som er beskrevet i meddelelsen 
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. 
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januar 2016 med titlen "En EU-strategi for 
plast i en cirkulær økonomi"14, i 
overensstemmelse med målsætningen om 
at opnå eller opretholde en god 
miljøtilstand i havmiljøet.

januar 2016 med titlen "En EU-strategi for 
plast i en cirkulær økonomi"14, i 
overensstemmelse med målsætningen om 
at opnå eller opretholde en god 
miljøtilstand i havmiljøet.

__________________ __________________

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25.6.2008, s. 19).

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25.6.2008, s. 19).

12 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

12 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).

14 COM(2018) 28. 14 COM(2018)0028.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) EHFF bør have mulighed for at 
støtte fremme af bæredygtigudvikling af 
akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, 
til opdræt af vanddyr og dyrkning af 
planter til produktion af fødevarer og andre 
råvarer. Der findes fortsat komplekse 
administrative procedurer i nogle 
medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til 
plads og byrdefulde 
licensudstedelsesprocedurer, som gør det 
vanskeligt for sektoren at forbedre de 
opdrættede og dyrkede produkters image 
og konkurrenceevne. Støtte bør være i 
overensstemmelse med de flerårige 
nationale strategiplaner for akvakultur, der 
er udviklet på grundlag af forordning (EU) 
nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til 

(32) EHFF bør have mulighed for at 
støtte fremme af bæredygtig udvikling af 
akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, 
til opdræt af vanddyr og dyrkning af 
planter til produktion af fødevarer og andre 
råvarer. Der findes fortsat komplekse 
administrative procedurer i nogle 
medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til 
plads og byrdefulde 
licensudstedelsesprocedurer, som gør det 
vanskeligt for sektoren at forbedre de 
opdrættede og dyrkede produkters image 
og konkurrenceevne. Støtte bør være i 
overensstemmelse med de flerårige 
nationale strategiplaner for akvakultur, der 
er udviklet på grundlag af forordning (EU) 
nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til 
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miljømæssig bæredygtighed, produktive 
investeringer, innovation, tilegnelse af 
erhvervsmæssige færdigheder, forbedring 
af arbejdsvilkårene og 
kompensationsforanstaltninger, som 
leverer vigtige land- og 
naturforvaltningstjenester, være 
støtteberettiget. Tiltag inden for 
folkesundheden, 
akvakulturforsikringsordninger og tiltag 
inden for dyresundheden og -velfærden bør 
også være støtteberettiget. I tilfælde af 
produktive investeringer bør støtten kun 
ydes gennem finansielle instrumenter og 
gennem InvestEU, som har en større 
løftestangseffekt på markederne og derfor 
er mere relevante end tilskud, når det 
drejer sig om at tage hånd om sektorens 
udfordringer med finansieringen.

miljømæssig bæredygtighed, produktive 
investeringer, innovation, tilegnelse af 
erhvervsmæssige færdigheder, forbedring 
af arbejdsvilkårene og 
kompensationsforanstaltninger, som 
leverer vigtige land- og 
naturforvaltningstjenester, være 
støtteberettiget. Tiltag inden for 
folkesundheden, 
akvakulturforsikringsordninger og tiltag 
inden for dyresundheden og -velfærden bør 
også være støtteberettiget. Disse 
komplekse og tunge procedurer bør 
undersøges og lettes under overholdelse af 
de standarder, der gælder for de nævnte 
aktiviteter.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Forarbejdningsindustrien spiller en 
rolle, for så vidt angår tilgængeligheden og 
kvaliteten af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. EHFF bør have 
mulighed for at støtte målrettede 
investeringer i industrien, forudsat at de 
bidrager til at opfylde målsætningerne for 
den fælles markedsordning. Denne støtte 
bør kun ydes gennem finansielle 
instrumenter og gennem InvestEU og ikke 
via tilskud.

(34) Forarbejdningsindustrien spiller en 
rolle, for så vidt angår tilgængeligheden og 
kvaliteten af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. EHFF bør have 
mulighed for at støtte målrettede 
investeringer i industrien, forudsat at de 
bidrager til at opfylde målsætningerne for 
den fælles markedsordning.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(35) Jobskabelse i kystregioner
afhænger af lokalt styret udvikling af en 
bæredygtig blå økonomi, som genopliver 
disse regioners sociale struktur. 
Havindustrier og tjenester vil 
sandsynligvis gennemgå en kraftigere 
vækst end den globale økonomi og yde et 
væsentligt bidrag til beskæftigelse og 
vækst i senest 2030. For at være 
bæredygtig afhænger væksten i den blå 
økonomi af innovation og investeringer i 
nye maritime forretningsområder og i 
bioøkonomien, herunder modeller for 
bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende 
energi, innovativ avanceret skibsbygning 
og nye havnetjenester, som kan skabe 
arbejdspladser og samtidig fremme lokal 
udvikling. Mens offentlige investeringer i 
den bæredygtige blå økonomi bør 
integreres i hele Unionens budget, bør 
EHFF specifikt have fokus på 
grundforudsætninger for udviklingen af 
den bæredygtige blå økonomi og på at 
fjerne flaskehalse med henblik på at lette 
investeringer og udviklingen af nye 
markeder, teknologier eller tjenester. Støtte 
til udviklingen af en bæredygtig blå 
økonomi bør ydes via delt, direkte og 
indirekte forvaltning.

(35) Jobskabelse i kyst- og i 
særdeleshed øregioner afhænger ofte af 
lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå 
økonomi, som genopliver disse regioners 
sociale struktur. Havindustrier og -tjenester
vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere 
vækst end den globale økonomi og yde et 
væsentligt bidrag til beskæftigelse og 
vækst i senest 2030. For at være 
bæredygtig afhænger væksten i den blå 
økonomi af innovation og investeringer i 
nye maritime forretningsområder og i 
bioøkonomien, herunder modeller for 
bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende 
energi, innovativ avanceret skibsbygning 
og nye havnetjenester, som kan skabe 
arbejdspladser og samtidig fremme lokal 
udvikling. Mens offentlige investeringer i 
den bæredygtige blå økonomi bør 
integreres i hele Unionens budget, bør 
EHFF specifikt have fokus på 
grundforudsætninger for udviklingen af 
den bæredygtige blå økonomi og på at 
fjerne flaskehalse med henblik på at lette 
investeringer og udviklingen af nye 
markeder, teknologier eller tjenester. Støtte 
til udviklingen af en bæredygtig blå 
økonomi bør ydes via delt, direkte og 
indirekte forvaltning.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Der er behov for at indføre 
støtteforanstaltninger for at fremme den 
sociale dialog og drage nytte af EHFF 
med henblik på at bidrage til at uddanne 
kvalificerede fagfolk i den maritime sektor 
og fiskerisektoren. Vigtigheden af at 
modernisere den maritime sektor og 
fiskerisektoren og den rolle, innovationen 
spiller i denne henseende, kræver en ny 
evaluering af de finansielle bevillinger til 
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erhvervsuddannelse under EHFF.

Begrundelse

Ændringsforslaget henviser til artikel 25 og 27 i Fiskeriudvalgets udtalelse 2017/2052(INI), 
navnlig behovet for at afsætte midler fra EHFF, der er særligt rettet mod uddannelse af 
nuværende og fremtidige arbejdstagere i disse sektorer uden nogen aldersgrænse, men med 
det specifikke mål at forbedre fiskeriets økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35b) Investering i menneskelig kapital 
er også afgørende for at kunne øge 
konkurrenceevnen og de økonomiske 
resultater for fiskeri- og havaktiviteter. 
Derfor bør EHFF støtte rådgivning, 
samarbejde mellem videnskabsfolk og 
fiskere, erhvervsuddannelse, livslang 
læring og fremme formidling af viden, 
hjælp til at forbedre operatørernes 
overordnede resultater og 
konkurrenceevne samt fremme social 
dialog. For at anerkende deres rolle i 
fiskersamfundene bør selvstændige 
fiskeres ægtefæller og livsledsagere under 
visse betingelser også tildeles støtte til 
erhvervsuddannelse, livslang læring, 
formidling af viden og netværksarbejde, 
der bidrager til deres erhvervsmæssige 
udvikling.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genindsættes betragtning 31 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014, der vedrører fremme af menneskelig kapital. 
Det er yderst vigtigt, navnlig for kystsamfund, der er afhængige af fiskeri, at kunne fremme 
integrationen af nye faglærte arbejdstagere.

Ændringsforslag 29
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Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)    

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) EHFF's mål og foranstaltninger 
bør svare til Unionens internationale og 
regionale procedurer for havforvaltning 
såsom aftalen om oprettelse af Den 
Almindelige Kommission for Fiskeri i 
Middelhavet ("GFCM-aftalen"). Med 
denne aftale er der skabt en ramme, der er 
tilpasset multilateralt samarbejde, for at 
fremme udvikling, beskyttelse, rationel 
forvaltning og bedste udnyttelse af 
levende marine ressourcer i Middelhavet 
og Sortehavet i et omfang, der betragtes 
som bæredygtigt og giver lav risiko for 
sammenbrud.
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Begrundelse

Ændringsforslaget tager hensyn til Kommissionens nuværende forslag om at gennemføre en 
række foranstaltninger, som Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) 
har vedtaget på sine årlige møder i 2015, 2016 og 2017, i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Med henblik på at øge 
gennemsigtigheden, når det drejer sig om 
anvendelsen af Unionens midler og den 
sunde finansielle forvaltning heraf, særlig 
styrket offentlig kontrol med de penge, der 
bruges, bør visse oplysninger om de 
operationer, der finansieres under EHFF, 
offentliggøres på medlemsstatens websted i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Når en medlemsstat offentliggør 
oplysninger om operationer, der finansieres 
under EHFF, skal de bestemmelser om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

(48) Med henblik på at øge 
gennemsigtigheden, når det drejer sig om 
anvendelsen af Unionens midler og den 
sunde finansielle forvaltning heraf, særlig 
styrket offentlig kontrol med de penge, der 
bruges, bør oplysninger om de operationer, 
der finansieres under EHFF, offentliggøres 
på medlemsstatens websted i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Når en medlemsstat offentliggør 
oplysninger om operationer, der finansieres 
under EHFF, skal de bestemmelser om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

_________________ _________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "bæredygtig blå økonomi":  alle 
sektorielle og tværsektorielle økonomiske 
aktiviteter i det indre marked, der har med 
have, kyster og indre farvande at gøre, 
herunder regionerne i Unionens yderste 
periferi og indlandsstater, hvilket omfatter 
nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer 
og tjenester, og som er i overensstemmelse 
med Unionens miljølovgivning.

(15) "bæredygtig blå økonomi": alle 
sektorielle og tværsektorielle økonomiske 
aktiviteter i det indre marked, der har med 
have, kyster og indre farvande at gøre, 
herunder øregioner, regionerne i Unionens 
yderste periferi og indlandsstater, hvilket 
omfatter nye sektorer og 
ikkemarkedsmæssige varer og tjenester, og 
som er i overensstemmelse med Unionens 
miljølovgivning.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) fremme af bæredygtigt fiskeri og 
bevarelse af havets biologiske ressourcer

(1) fremme af bæredygtigt fiskeri samt 
beskyttelse, genoprettelse og bevarelse af 
havets biologiske ressourcer

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – afsnit 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem konkurrence- og 
bæredygtig akvakultur og 
konkurrenceprægede og bæredygtige
markeder

(2) bidrag til fødevaresikkerheden i 
Unionen gennem økologisk akvakultur og 
bæredygtige og socialt ansvarlige markeder
under hensyntagen til kriterier vedrørende 
miljøbeskyttelse

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – afsnit 1 – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og velstående kystsamfund

(3) fremme af en bæredygtig blå 
økonomi og af velstand i og bevarelse af 
kystsamfundene, navnlig i regionerne i den 
yderste periferi, under behørig hensyntagen 
til de socioøkonomiske aspekter og under 
fuld hensyntagen til målene om økonomisk, 
social og territorial samhørighed

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) styrkelse af den internationale 
havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene 
og bæredygtigt forvaltede have

(4) styrkelse af den internationale 
havforvaltning og af Unionens regionale 
procedurer for havforvaltning for at 
muliggøre sikre, rene og bæredygtigt 
forvaltede have 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
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Regioner i den yderste periferi

Der tages ved anvendelsen af alle 
bestemmelser i nærværende forordning 
hensyn til de særlige begrænsninger, der 
er anerkendt i artikel 349 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 fastsættes til 
6 867 000 000 EUR i faste 2018-priser 
(dvs. 7 739 176 524 EUR i løbende priser).
Mindst 25 % af denne ramme tildeles 
prioritet 1, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), i 
nærværende forordning.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, 
der er under delt forvaltning som angivet i 
afsnit II, fastsættes til 5 939 794 375 EUR i 
faste 2018-priser (dvs. 6 694 261 648 EUR
i løbende priser) i overensstemmelse med 
den årlige fordeling, der er fastsat i bilag 
V.

Begrundelse

Budgettet for den tidligere fond samt den andel, der tildeles under delt forvaltning og under 
direkte forvaltning, bør opretholdes. I beregningen er der taget hensyn til Budgetudvalgets 
(BUDG) udtalelse.
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) 102 000 000 EUR for Azorerne og 
Madeira

b) 82 000 000 EUR for De Kanariske Øer

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

Begrundelse

Alle bestemmelser vedrørende regionerne i den yderste periferi er samlet i et nyt kapitel 5a.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Alle bestemmelser vedrørende regionerne i den yderste periferi er samlet i et nyt kapitel 5a.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den del af finansieringsrammen, 
der er under direkte og indirekte 
forvaltning som angivet i afsnit III, 
fastsættes til 927 149 225 EUR i faste 
2018-priser (dvs. 1 044 914 876 EUR i 
løbende priser).

Begrundelse

Budgettet for den tidligere fond samt den andel, der tildeles under delt forvaltning og under 
direkte forvaltning, bør opretholdes. I beregningen er der taget hensyn til Budgetudvalgets 
(BUDG) udtalelse.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forberedelse, overvågning og 
evaluering af partnerskabsaftaler om 
bæredygtigt fiskeri og Unionens deltagelse 
i regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer

b) forberedelse, overvågning og 
evaluering af Unionens deltagelse i 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 46
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de handlingsplaner for regionerne i 
den yderste periferi, der er omhandlet i stk. 
4, såfremt det er relevant.

c) de handlingsplaner for regionerne i 
den yderste periferi, der er omhandlet i 
artikel 29b, såfremt det er relevant.

Begrundelse

Alle bestemmelser vedrørende regionerne i den yderste periferi er samlet i et nyt kapitel 5a.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det operationelle regionale 
program for de subnationale myndigheder 
med ansvar for fiskeri og maritime 
anliggender, hvis det er relevant.

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne får mulighed for at udvikle regionale operationelle programmer, hvor 
de ønsker det, som led i den nationale programmering for de pågældende regioner, vil det 
være muligt at vedtage mere intelligente udgifts- og specialiseringsstrategier inden for 
rammerne af EHFF's finansieringsramme.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en strategi for bæredygtig 
udnyttelse af fiskeriet og udvikling af 
sektorer inden for den bæredygtige blå 
økonomi, samtidig med at affaldet i havet 
bekæmpes, der tilskyndes til 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet, 
og der støttes lokale aktionsgrupper inden 
for fiskeriet

Begrundelse

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet og lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet bør 
fortsat være i fokus og nyde godt af en øget finansiering, idet de har til formål at gøre det 
muligt for lokale fiskersamfund at tackle udfordringerne på græsrodsniveau ved at gøre brug 
af de lokale aktørers viden til at tackle lokale problemer.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen udarbejder en 
analyse for hvert havområde med angivelse 
af havområdets almindelige styrker og 
svagheder med hensyn til opnåelsen af 
målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, 
jf. artikel 2 i forordning (EU) 
nr. 1380/2013. Denne analyse tager, hvor 
det er relevant, hensyn til de eksisterende 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier.

5. Kommissionen udarbejder en 
analyse for hvert havområde med angivelse 
af havområdets almindelige styrker og 
svagheder med hensyn til opnåelsen af 
målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, 
jf. artikel 2 i forordning (EU) 
nr. 1380/2013. Denne analyse tager hensyn 
til de eksisterende havområdestrategier og 
makroregionale strategier.

Ændringsforslag 51
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nationale bestemmelser om 
offentlig finansiering, der går ud over 
denne forordnings bestemmelser om 
betalinger som omhandlet i stk. 2, 
behandles i deres helhed i henhold til stk. 
1.

3. Nationale bestemmelser om 
offentlig finansiering, der går ud over 
denne forordnings bestemmelser om 
betalinger som omhandlet i stk. 2, 
behandles i deres helhed i henhold til stk. 
1, medmindre andet er fastsat i denne 
forordning.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 13 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) bygning af nye havne, nye 
landingssteder eller nye auktionshaller, 
medmindre andet er fastsat i denne 
forordning

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) bundtrawling på mere end 200 
meters dybde eller en hvilken som helst 
anden aktivitet, der varigt ødelægger hav-
og kystøkosystemet.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til dette kapitel skal 
bidrage til opnåelsen af de miljømæssige, 

1. Støtte i henhold til dette kapitel skal 
bidrage fuldt ud til opnåelsen af de 
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økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige målsætninger i den 
fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 
i forordning (EU) nr. 1380/2013.

miljømæssige, økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige målsætninger i den 
fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 
i forordning (EU) nr. 1380/2013 og 
fremme dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lettelse af adgangen til kredit samt 
forsikringsmæssige og finansielle 
instrumenter uden at udelukke behovet 
for tilskud

Begrundelse

Der bør indføres nye anvendelsesområder, som er afgørende for udviklingen af kystfiskeri af 
mindre omfang.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at mindske den administrative 
byrde for små kystfiskere skal 
handlingsplanen tage højde for 
muligheden for at indføre en forenklet 
standardansøgningsformular for EHFF-
foranstaltninger eller for forudgående 
tilstedeværelse af en forenklet 
standardansøgningsformular på nationalt 
eller regionalt plan.

Begrundelse

I modsætning til fiskerivirksomheder er små fiskere hovedsagelig personer, som ikke har den 
administrative kapacitet til at opfylde deres administrative forpligtelser rettidigt. En forenklet 
standardansøgningsformular vil i høj grad forbedre deres chancer for at få tildelt midler.



AD\1172852DA.docx 35/62 PE628.643v02-00

DA

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en ung fiskers første erhvervelse af 
et fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen er under 40 
år og har arbejdet mindst fem år som fisker 
eller har opnået tilstrækkelige faglige 
kvalifikationer

a) en ung fiskers første erhvervelse af 
et fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet 
for indgivelsen af ansøgningen er under 40 
år og har arbejdet mindst tre år som fisker 
eller har opnået tilstrækkelige faglige 
kvalifikationer

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ny miljøvenlig og energieffektiv 
infrastruktur såsom nye auktionshaller 
eller modtagefaciliteter i havne

Begrundelse

Nye bæredygtige infrastrukturer kan blive grønne knudepunkter for fiskerirelaterede 
virksomheder (f.eks. turistinformationscentre, restauranter, modtagefaciliteter i havne for 
tabte fiskeredskaber og havaffald samt for uønskede fangster).

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) miljøvenlig renovering og 
istandsættelse af gamle bygninger og 
infrastruktur for at forbedre deres 
miljømæssige bæredygtighed og 
energieffektivitet, for så vidt som 
aktiviteten er direkte forbundet med 
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fiskeriet.

Begrundelse

Forladte industriområder eller forladte små landsbyer kan have infrastruktur, som kan blive 
et grønt knudepunkt for fiskerirelaterede virksomheder (f.eks. turistinformationscentre, 
restauranter, modtagefaciliteter i havne for tabte fiskeredskaber og havaffald samt for 
uønskede fangster).

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 
1, skal være udstyret til havfiskeri og være 
mellem 5 og 30 år gamle.

2. De fartøjer, der er omhandlet i stk. 
1, skal være udstyret til havfiskeri og være 
under 30 år gamle.

Begrundelse

Støtten til erhvervelse af nye fartøjer bør gøre det muligt at forny flåden med mere 
ergonomiske, mere sikre og mere brændstofeffektive fartøjer uden at øge fiskeriindsatsen.

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a.      Den støtte, der er omhandlet i stk. 
1c, kan kun ydes, hvis det kan påvises, at 
den nye infrastruktur vil forbedre 
produkternes værdiansættelse og kvalitet 
samt bæredygtigheden for alle fartøjer 
uden at øge fiskerikapaciteten og i 
overensstemmelse med den fælles 
fiskeripolitiks mål.



AD\1172852DA.docx 37/62 PE628.643v02-00

DA

Begrundelse

Denne foranstaltning vil i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål ikke øge 
fiskerikapaciteten. Det er imidlertid vigtigt at støtte unge fiskeres etablering, øge indsatsen 
for at bekæmpe klimaændringer, forbedre sikkerheden om bord og opfylde behovene med 
hensyn til fornyelse af flåden.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b.      Den støtte, der er omhandlet i stk. 
1c, kan kun ydes, hvis det kan påvises, at 
den gamle infrastruktur vil blive renoveret 
eller istandsat med henblik på at fremme 
indkomstdiversificering, for så vidt som 
aktiviteten er direkte forbundet med 
fiskeriet.

Begrundelse

Forladte industriområder eller forladte små landsbyer kan have infrastruktur, som kan blive 
et grønt knudepunkt for fiskerirelaterede virksomheder (f.eks. turistinformationscentre, 
restauranter, modtagefaciliteter i havne for tabte fiskeredskaber og havaffald samt for 
uønskede fangster).

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Kriteriet med et gennemsnitligt antal dage passer bedst til kystfiskeri af mindre omfang, da 
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dette er stærkt afhængigt af de meteorologiske forhold og nødsituationer (udledninger, 
planteslim osv.). Fra det ene år til det andet kan antallet af arbejdsdage til havs variere 
betydeligt.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. EHFF kan støtte fiskeri- og 
akvakulturvirksomheders adgang til 
risikostyringsinstrumenter, såsom 
incitamenter til forsikringsaftaler eller 
gensidige fonde, for at dække tab, der 
skyldes en eller flere af følgende 
hændelser:

a) naturkatastrofer i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastsat i Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond

b) væsentlige ugunstige vejrforhold

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

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

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

Begrundelse

Støtte fra EHFF til risikostyringsværktøjer, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller 
gensidige fonde, indføres, som det er tilfældet inden for landbrugssektoren, af de særlige 
årsager, der er omhandlet i dette stykke.

Ændringsforslag 65
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. EHFF kan støtte aktiviteter til 
fremme af dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter, navnlig med 
hensyn til følgende aktiviteter, der 
varetages af arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer, som har 
underskrevet nationale kollektive 
overenskomster:

a) uddannelse af unge iværksættere 
inden for fiskeriet

b) erhvervsuddannelse og udvikling 
af færdigheder med henblik på 
bæredygtigt fiskeri

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

d) sikkerhed og redning af 
menneskeliv til havs

e) sundhed og sikkerhed for 
arbejdstagere om bord på fiskerfartøjer.

Begrundelse

Fiskeriets sociale dimension kan ikke udelades i EHFF-programmeringen.

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) naturkatastrofer
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b) ugunstige vejrforhold

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Et fartøj, som ligger ved kaj i 90 på hinanden følgende dage, og som mister 30 % af sin 
omsætning, vil ikke kunne komme økonomisk på fode igen efter en sådan hændelse.

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det økonomiske tab som følge af 
ophøret beløber sig til mere end 30 % af 
den pågældende virksomheds 

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

årsomsætning beregnet på grundlag af 
virksomhedens gennemsnitsomsætning i 
det foregående kalenderår.

Begrundelse

Betingelserne vedrørende fartøjernes eller fiskernes aktiviteter i de foregående tre år er 
uacceptable. De udelukker fartøjer og sømænd, der påbegynder deres aktivitet, og dermed 
også virksomheder, hvis finansielle ligevægt er meget skrøbelig.

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Fremme af menneskelig kapital, 
jobskabelse og social dialog

1. For at fremme menneskelig 
kapital, jobskabelse og social dialog kan 
EHFF støtte:

a) erhvervsuddannelse, livslang 
læring, fælles projekter, formidling af 
viden af økonomisk, teknisk, 
lovgivningsmæssig eller videnskabelig 
karakter og af innovativ praksis samt 
tilegnelse af nye erhvervsmæssige 
færdigheder, især med tilknytning til 
bæredygtig forvaltning af marine 
økosystemer, hygiejne, sundhed, 
sikkerhed og aktiviteter inden for den 
maritime sektor, innovation og 
iværksætteri

b) netværk og udveksling af 
erfaringer og bedste praksis mellem 
interessenter, blandt andet organisationer 
til fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder, som fremmer kvinders rolle i 
fiskerisamfund og støtter 
underrepræsenterede grupper, der er 
involveret i kystfiskeri af mindre omfang 
eller fiskeri til fods

c) den sociale dialog på EU-plan, 
nationalt, regionalt eller lokalt plan med 
inddragelse af fiskere, arbejdsmarkedets 
parter og andre relevante interessenter.

2. Støtte i henhold til stk. 1 kan også 
ydes til selvstændige fiskeres ægtefæller 
eller selvstændige fiskeres livsledsagere, 
for så vidt sidstnævnte anerkendes i 
national ret på betingelserne fastsat i 
artikel 2, litra b), i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/41/EU [1].

3. Den i stk. 1, litra a), omhandlede 
støtte kan ydes i en periode på højst to år 
til uddannelse af personer under 40 år, 
der af den berørte medlemsstat 
anerkendes som arbejdsløse 
("praktikanter"). Sådan støtte begrænses 
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til uddannelse om bord på fartøjer til 
kystfiskeri af mindre omfang, der ejes af 
en professionel fisker, som er formaliseret 
i en aftale mellem praktikanten og ejeren 
af fartøjet, som anerkendes af den berørte 
medlemsstat, herunder kurser om 
bæredygtige fangstmetoder og bevarelse 
af havets biologiske ressourcer som 
defineret i forordning (EU) nr. 1380/2013.

4. Der ydes støtte i henhold til stk. 3 
til professionelle fiskere for at dække 
praktikantens løn og dermed forbundne 
udgifter, og støtten beregnes i 
overensstemmelse med artikel 67, stk. 5, i 
forordning (EU) nr. 1303/2013, idet der 
tages hensyn til den økonomiske situation 
og levestandarden i den berørte 
medlemsstat. Denne støtte må ikke 
overstige et maksimumsbeløb på 
40 000 EUR for hver støttemodtager i 
programmeringsperioden.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genindsættes betragtning 29 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014, der vedrører fremme af menneskelig kapital. 
Det er meget vigtigt, navnlig for kystsamfund, der er afhængige af fiskeri, at kunne fremme 
integrationen af nye faglærte arbejdstagere.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsamling og behandling af data til 
fiskeriforvaltning og videnskabelige formål

Indsamling, behandling og formidling af 
data til fiskeriforvaltning og 
videnskabelige formål

Begrundelse

Data formidles i stigende grad for at tilskynde lokale aktører og arbejdstagere i 
fiskerisektoren til at deltage i gennemførelsen af EHFF.
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Data formidles i stigende grad for at tilskynde lokale aktører og arbejdstagere i 
fiskerisektoren til at deltage i gennemførelsen af EHFF.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår

Godtgørelse for meromkostninger i 
regionerne i den yderste periferi for 
fiskevarer og akvakulturprodukter

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

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

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

4. Der ydes ikke godtgørelse for fiskevarer 
og akvakulturprodukter:

a) fanget af tredjelandsfartøjer, bortset fra 
fiskerfartøjer, som fører venezuelansk 
flag og fisker i Unionens farvande, jf. 
Rådets afgørelse (EU) 2015/156531

b) fanget af EU-fiskerfartøjer, som ikke er 
registreret i en havn i en af de regioner, 
der er omhandlet i stk. 1

c) importeret fra tredjelande.

5. Stk. 4, litra b), finder ikke anvendelse, 
hvis den eksisterende kapacitet i 
forarbejdningsindustrien i den berørte 
region i den yderste periferi overstiger 
mængden af leverede råvarer.

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

a) meromkostningerne som følge af de 
særlige ulemper i de berørte regioner for 
hver fiskevare, hvert akvakulturprodukt 
eller hver kategori af produkter, og et

b) enhver anden form for offentlig 
intervention, der påvirker 
meromkostningernes størrelse.

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

31 Rådets afgørelse (EU) 2015/1565 af 14. 
september 2015 om godkendelse på Den 
Europæiske Unions vegne af erklæringen 
om tildeling af fiskerimuligheder i EU-
farvande til fiskerfartøjer, der fører Den 
Bolivariske Republik Venezuelas flag, i 
den eksklusive økonomiske zone ud for 
Fransk Guyanas kyst (EUT L 244 af 
14.9.2015, s. 55).

Begrundelse

Alle bestemmelser vedrørende regionerne i den yderste periferi er samlet i et nyt kapitel 5a.

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) investeringer i havne, så der kan 
stilles tilstrækkelige modtagefaciliteter til 
rådighed til tabte fiskeredskaber og 
havaffald indsamlet fra havet samt 
uønskede fangster som omhandlet i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013
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Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tiltag til oprensning af havne-, 
kyst- og fiskeriområder i EU, navnlig for 
plast

Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Produktive investeringer i 
akvakultur i henhold til denne artikel må 
støttes gennem tilskud eller de finansielle 
instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i 
forordning (EU) nr. [forordningen om 
fælles bestemmelser], og gennem 
InvestEU, jf. nævnte forordnings artikel
10.
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Flyttet til næste afsnit om afsætningsaktiviteter.

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter også 
foranstaltninger til fremme af afsætning, 
kvalitet og merværdi af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. EHFF støtter 
navnlig afsætningsaktiviteter forbundet 
med bæredygtig fiskeriturisme, som 
skaber merværdi, idet de bidrager til 
jobskabelse, diversificering af indtægter 
og udvikling af turisme og økonomiske 
aktiviteter.

Begrundelse

Den nye EHFF bør støtte rekreativt fiskeri, da det kan være vigtigt for jobskabelse og 
økonomisk vækst for små fiskere og små kystsamfund.

Ændringsforslag 82
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Forslag til forordning
Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24b

Netværk for statistiske oplysninger om 
akvakultur

1. EHFF kan støtte indsamling, 
forvaltning og anvendelse af data til 
forvaltning af akvakultur, jf. artikel 34,
stk. 1, litra a) og e), artikel 34, stk. 5, og 
artikel 35, stk. 1, litra d), i forordning 
(EU) nr. 1380/2013, med henblik på 
etablering af et netværk for statistiske 
oplysninger om akvakultur (ASIN-RISA) 
og nationale arbejdsplaner til 
gennemførelse heraf.

2. Uanset artikel 2 kan støtte 
omhandlet i stk. 1 også ydes til 
operationer, der foregår uden for 
Unionens område.

3. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter for at fastsætte 
regler om procedurer, format og 
tidsplaner for etableringen af ASIN-
RISA-netværket, der er omhandlet i stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 53, 
stk. 2.

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at godkende eller ændre de nationale 
arbejdsplaner, som er omhandlet i stk. 1, 
senest den 31. december i året forud for 
det år, hvor arbejdsplanen skal finde 
anvendelse.

Ændringsforslag 83

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1a. EHFF kan også støtte 
investeringer i innovation inden for 
forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter samt fremme af 
partnerskaber mellem 
producentorganisationer og 
videnskabelige organer.

Begrundelse

Innovationsbehovene på området forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter er 
reelle, f.eks. for at fremme digital turisme og fiskeriturisme. Dette mål er imidlertid ikke 
udtrykkeligt nævnt i artikel 35 i forordning nr. 1380/2013.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 27 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c – nr. i (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 27 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF kan støtte forskning i havmiljøer 
og havbunde, kortlægning af havbunde 
og karakterisering af have og havbunde.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a

Beskyttelse af natur og arter

EHFF støtter iværksættelse af aktioner til 
beskyttelse af natur, der er omfattet af 
FN's verdenspagt for natur, navnlig 
artikel 21, 22, 23 og 24.

EHFF støtter også aktioner, der tager 
sigte på frivilligt samarbejde og 
koordinering med og mellem 
internationale instanser, organisationer, 
organismer og institutioner med henblik 
på at gøre en fælles indsats for 
bekæmpelse af IUU-fiskeri, krybfiskeri og 
massakre på arter, der betragtes som 
"rovdyr" i forhold til fiskebestandene.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 29 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29b

Oprensning af havene

EHFF støtter gennemførelsen af aktioner, 
der går ud på at oprense havene for alle 
former for affald og primært plast, 
"plastkontinenter" og farligt eller 
radioaktivt affald.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Overskrift 2 – kapitel 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL Va

Regioner i den yderste periferi

Artikel 29a 

Budgetmidler

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

a) 114 076 262 EUR i faste 2018-
priser (dvs. 128 566 125 EUR i løbende 
priser) for Azorerne og Madeira

b) 91 708 367 EUR i faste 2018-
priser (dvs. 103 357 081 EUR i løbende 
priser) for De Kanariske Øer

c) 146 509 709 EUR i faste 2018-
priser (dvs. 165 119 239 EUR i løbende 
priser) for Guadeloupe, Fransk Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-
Martin.

2. Hver medlemsstat fastsætter den 
andel af finansieringsrammen, der 
bevilges til den i artikel 29c omhandlede 
godtgørelse, op til en grænse på 70 % af 
de tildelinger, der er fastsat i stk. 1.
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3. Uanset artikel 9, stk. 8, i denne 
forordning og artikel 19, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. [forordning om 
fælles bestemmelser] og for at tage 
hensyn til ændringer i betingelserne kan 
medlemsstaterne årligt foretage en 
tilpasning af listen over og mængderne af 
de støtteberettigede fiskevarer samt den i 
artikel 29c omhandlede godtgørelse, 
forudsat at de i stk. 1 og 2 i nærværende 
artikel omhandlede beløb overholdes.

Tilpasninger er kun mulige i det omfang, 
de supplerer godtgørelsesplanerne for en 
anden region i samme medlemsstat. 
Medlemsstaterne giver forudgående 
meddelelse til Kommissionen om sådanne 
tilpasninger.

Artikel 29b

Handlingsplan

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

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

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

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

ii) godtgørelsen for 
meromkostninger, jf. artikel 29c, 
herunder de meromkostninger, der er 
beregnet af den pågældende medlemsstat, 
og de støttebeløb, der er beregnet som 
godtgørelse

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

Artikel 29c
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Godtgørelse af meromkostninger

1. EHFF kan yde støtte til 
godtgørelse af meromkostninger, som 
modtagerne har haft i forbindelse med 
fangst, opdræt, forarbejdning og 
afsætning af visse fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra regioner i den 
yderste periferi.

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

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

4. Der ydes ikke godtgørelse for 
fiskevarer og akvakulturprodukter: 

a) fanget af tredjelandsfartøjer, 
bortset fra fiskerfartøjer, som fører 
venezuelansk flag og fisker i Unionens 
farvande, jf. Rådets afgørelse (EU) 
2015/15651a

b) fanget af EU-fiskerfartøjer, som 
ikke er registreret i en havn i en af de 
regioner, der er omhandlet i stk. 1 

c)         fanget af EU-fiskerfartøjer, som er 
registreret i en havn i en af de regioner i 
den yderste periferi, der henvises til i 
artikel 349 i TEUF, men som ikke udøver 
deres aktivitet i denne region 

d)       importeret fra tredjelande.

5. Stk. 4, litra b), finder ikke 
anvendelse, hvis den eksisterende 
kapacitet i forarbejdningsindustrien i den 
berørte region i den yderste periferi 
overstiger mængden af leverede råvarer.

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

a) meromkostningerne som følge af 
de særlige ulemper i de berørte regioner 
for hver fiskevare, hvert 
akvakulturprodukt eller hver kategori af 
produkter, og 

b) enhver anden form for offentlig 
intervention, der påvirker 
meromkostningernes størrelse.

7. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 52 for at 
fastlægge kriterierne for beregning af 
meromkostningerne som følge af de 
særlige ulemper i de berørte regioner.

Artikel 29d

Fornyelse af flåder og tilhørende 
foranstaltninger

Uden at det berører artikel 16, kan EHFF 
i regionerne i den yderste periferi yde 
støtte i forbindelse med de følgende 
operationer for at forbedre sikkerheden 
for arbejdstagerne og deres arbejdsvilkår 
til søs, overholde EU's 
hygiejnestandarder, bekæmpe IUU-fiskeri 
og opnå større miljømæssig effektivitet:

1. køb af erstatningsfartøjer eller nye 
fartøjer, med hvilke modtageren skal:

a) overholde grænserne for den 
tilladte fiskerikapacitet

b) sikre fiskeriets sociale, økologiske 
og økonomiske bæredygtighed og 
opnåelse af målet om maksimalt 
bæredygtigt udbytte (MSY)

c) forpligte sig til at give detaljerede 
oplysninger om fangstsammensætning og 
uønskede bifangster til 
tilsynsmyndighederne og til 
videnskabelige formål. Dette kan omfatte 
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installation af elektroniske 
overvågningssystemer

d) forblive registreret i regionen i den 
yderste periferi i mindst 15 år fra det 
tidspunkt, hvor støtten blev ydet

e) lande alle sine fangster i en region 
i den yderste periferi

2. køb eller modernisering af en 
motor, som kan overstige den nuværende 
motors effekt, hvis dette er behørigt 
begrundet af hensyn til sikkerheden til 
søs, og uden at fiskeriindsatsen øges 

3. renovering af trædækket i et 
fiskerfartøj, hvis dette er nødvendigt af 
hensyn til sikkerheden til søs, i 
overensstemmelse med de objektive 
tekniske kriterier for 
fartøjskonstruktionen

4. anlæggelse og modernisering af 
havne, havneinfrastruktur, 
landingssteder, auktionshaller, 
skibsværfter og skibsbygnings- og 
skibsreparationsværksteder i fiskerihavne 
i regionerne i den yderste periferi, men 
kun hvis dette bidrager til et bæredygtigt 
og selektivt fiskeri i regionerne i den 
yderste periferi

5. undersøgelse af de tekniske 
retningslinjer for udformningen af hjelme 
eller fremdriftsudstyr

6. forankrede anordninger til 
tiltrækning af fisk i regionerne i den 
yderste periferi, forudsat at de bidrager til 
et bæredygtigt og selektivt fiskeri.

Artikel 29e 

Netværk for statistiske oplysninger om 
fiskebestande i regioner

i den yderste periferi (ORFSN)

1. EHFF kan støtte indsamling, 
forvaltning og anvendelse af data til 
forvaltning af fiskebestande i regionerne i 
den yderste periferi, jf. artikel 2, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. 1380/2013, med 
henblik på at oprette et netværk for 
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statistiske oplysninger om fiskebestande 
og nationale arbejdsplaner til 
gennemførelse heraf, således at målene 
for maksimalt bæredygtigt udbytte, jf. 
artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, kan nås.

2. Uanset artikel 2 kan støtte 
omhandlet i nærværende artikels stk. 1 
også ydes til operationer, der foregår uden 
for Unionens område.

3. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter for at fastsætte 
regler om procedurer, format og 
tidsplaner for etableringen af ORFSN-
netværket, der er omhandlet i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 53, stk. 2.

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at godkende eller ændre de nationale 
arbejdsplaner, som er omhandlet i stk. 1, 
senest den 31. december i året forud for 
det år, hvor arbejdsplanen skal finde 
anvendelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 53, stk. 2.

Artikel 29f 

Statsstøtte

1. For de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
bilag I i TEUF, og som traktatens artikel 
107, 108 og 109 gælder for, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 108 i TEUF give tilladelse til 
driftsstøtte i regionerne i den yderste 
periferi, jf. artikel 349 i TEUF, til de 
sektorer, der producerer, forarbejder og 
afsætter fiskevarer og 
akvakulturprodukter, for at afhjælpe de 
særlige begrænsninger i disse regioner 
som følge af deres fjerne beliggenhed, 
status som øsamfund og beliggenhed i 
Unionens yderste periferi.

2. Medlemsstaterne kan yde 
yderligere finansiering til gennemførelse 
af de i artikel 29c omhandlede 
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godtgørelsesplaner. I så fald skal 
medlemsstaterne anmelde statsstøtten til 
Kommissionen, og Kommissionen kan 
godkende den i overensstemmelse med 
denne forordning som en del af disse 
planer. Den således anmeldte statsstøtte 
anses for at være anmeldt i 
overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, 
første punktum, i TEUF.

Artikel 29g 

Revision – POSEI

Kommissionen forelægger en rapport om 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
kapitel inden udgangen af 2023 og 
fremsætter om nødvendigt passende 
forslag. Kommissionen vurderer 
muligheden for at oprette et særligt 
program for bestemte regioner som følge 
af disses afsides beliggenhed og økarakter 
(POSEI) for så vidt angår hav- og 
fiskerispørgsmål.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EHFF støtter udvikling og formidling af 
markedsoplysninger om fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 42 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013.

EHFF støtter udvikling og formidling af 
markedsoplysninger om fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 42 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013, navnlig 
ved at finansiere ASIN-RISA-netværket 
og netværket for statistiske oplysninger 
om fiskebestande i regioner i den yderste 
periferi (ORFSN), jf. artikel 29d.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 43 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af en integreret styring og 
forvaltning af havpolitikken, herunder 
gennem maritim fysisk planlægning, 
havområdestrategier og maritimt regionalt 
samarbejde

b) fremme af en integreret styring og 
forvaltning af havpolitikken, herunder 
gennem maritim fysisk planlægning, 
havområdestrategier, maritimt regionalt 
samarbejde, EU's makroregionale 
strategier og grænseoverskridende 
samarbejde

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 43 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) støtte til foranstaltninger til 
beskyttelse og genopretning af 
biodiversitet og økosystemer i havet og ved 
kysterne ved at yde godtgørelse til fiskere 
for indsamling af tabte fiskeredskaber 
eller havaffald.

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse 
plastprodukters miljøpåvirkning.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45a

Oprensning af havene

EHFF støtter gennemførelsen af aktioner, 
der går ud på at oprense havene for alle 
former for affald og primært plast, 
"plastkontinenter" og farligt eller 
radioaktivt affald.
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 45 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45b

Beskyttelse af natur og arter

EHFF støtter iværksættelse af aktioner til 
beskyttelse af natur, der er omfattet af 
FN's verdenspagt for natur, navnlig 
artikel 21, 22, 23 og 24. 

EHFF støtter også aktioner, der tager 
sigte på frivilligt samarbejde og 
koordinering med og mellem 
internationale instanser, organisationer, 
organismer og institutioner med henblik 
på at gøre en fælles indsats for 
bekæmpelse af IUU-fiskeri, krybfiskeri og 
massakre på arter, der betragtes som 
"rovdyr" i forhold til fiskebestandene.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) retlige enheder, der er etableret i en 
medlemsstat eller i et tredjeland, som er 
opført i arbejdsprogrammet i henhold til 
betingelserne i stk. 3 og 4

a) retlige enheder, der er etableret i en 
medlemsstat, et oversøisk land og 
territorium eller i et tredjeland, som er 
opført i arbejdsprogrammet i henhold til 
betingelserne i stk. 3 og 4
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