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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta 
följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Som en global världshavsaktör och 
världens femte största producent av fisk 
och skaldjur har unionen ett betydande 
ansvar för att skydda och bevara 
världshaven och deras resurser och nyttja 
dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven 
och oceanerna är avgörande för en snabbt 
växande världsbefolkning. Det är också av 
socioekonomiskt intresse för unionen: en 
hållbar blå ekonomi stimulerar 
investeringar, sysselsättning och tillväxt, 
främjar forskning och innovation och 
bidrar till energitryggheten genom 
havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav 
och oceaner av grundläggande betydelse 
för effektiva gränskontroller och för den 
globala kampen mot brottslighet till sjöss, 
och åtgärderna på detta område blir därmed 
en reaktion på medborgarnas oro vad gäller 
säkerhetsfrågor.

(2) Som en global världshavsaktör och 
som det största kust- och havsområdet i 
världen tack vare de yttersta 
randområdena och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna och som 
världens femte största producent av fisk 
och skaldjur har unionen ett betydande 
ansvar för att skydda och bevara haven och 
oceanerna och deras resurser och nyttja 
dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven 
och oceanerna är avgörande för en snabbt 
växande världsbefolkning. Det är också av 
socioekonomiskt intresse för unionen: en 
hållbar blå ekonomi stimulerar 
investeringar, sysselsättning och tillväxt, 
främjar forskning och innovation och 
bidrar till energitryggheten genom 
havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav 
och oceaner av grundläggande betydelse 
för effektiva gränskontroller och för den 
globala kampen mot brottslighet till sjöss, 
och åtgärderna på detta område blir därmed 
en reaktion på medborgarnas oro vad gäller 
säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) xx/xx [förordning om 

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) xx/xx [förordning om 
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fastställande av gemensamma 
bestämmelser] (förordningen om 
gemensamma bestämmelser)3 har antagits 
för att förbättra samordningen och 
harmonisera genomförandet av stödet inom 
ramen för fonder som förvaltas genom 
delad förvaltning (nedan kallade fonderna), 
och det huvudsakliga målet är att göra det 
enklare att nå politiska resultat på ett 
enhetligt sätt. Dessa gemensamma 
bestämmelser gäller för den del av EHFF 
som omfattas av delad förvaltning. 
Fondernas mål kompletterar varandra och 
fonderna förvaltas enligt samma 
förvaltningsmetoder. Därför anges i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] en rad 
gemensamma mål och allmänna principer 
som partnerskap och flernivåstyrning. Den 
innehåller också gemensamma element 
som strategisk planering och 
programplanering, inklusive bestämmelser 
om den partnerskapsöverenskommelse som 
ska ingås med varje medlemsstat, och det 
fastställs en gemensam strategi för att göra 
fonderna mer resultatinriktade. Därför 
omfattar den också de nödvändiga 
villkoren, en resultatöversyn samt 
bestämmelser om övervakning, 
rapportering och utvärdering. Det fastställs 
också gemensamma bestämmelser i fråga 
om reglerna för stödberättigande, och 
särskilda arrangemang definieras för 
finansieringsinstrument, användning av 
InvestEU, lokalt ledd utveckling och 
ekonomisk förvaltning. En del 
förvaltnings- och kontrollbestämmelser är 
också gemensamma för alla fonder. 
Komplementaritet mellan fonderna, 
inklusive EHFF, och andra unionsprogram 
bör beskrivas i partnerskapsavtalet, i 
enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser.

fastställande av gemensamma 
bestämmelser] (förordningen om 
gemensamma bestämmelser)3 har antagits 
för att förbättra samordningen och 
harmonisera genomförandet av stödet inom 
ramen för fonder som förvaltas genom 
delad förvaltning (nedan kallade fonderna), 
och det huvudsakliga målet är att göra det 
enklare att nå politiska resultat på ett 
enhetligt sätt. Dessa gemensamma 
bestämmelser gäller för den del av EHFF 
som omfattas av delad förvaltning. 
Fondernas mål kompletterar varandra och 
fonderna förvaltas enligt samma 
förvaltningsmetoder. Därför anges i 
förordning (EU) [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] en rad 
gemensamma mål och allmänna principer 
som partnerskap och flernivåstyrning. Den 
innehåller också gemensamma element 
som strategisk planering och 
programplanering, inklusive bestämmelser 
om den partnerskapsöverenskommelse som 
ska ingås med varje medlemsstat, och det 
fastställs en gemensam strategi för att göra 
fonderna mer resultatinriktade. Därför 
omfattar den också de nödvändiga 
villkoren, en resultatöversyn samt 
bestämmelser om övervakning, 
rapportering och utvärdering. Det fastställs 
också gemensamma bestämmelser i fråga 
om reglerna för stödberättigande, och 
särskilda arrangemang definieras för 
finansieringsinstrument, lokalt ledd 
utveckling och ekonomisk förvaltning. En 
del förvaltnings- och kontrollbestämmelser 
är också gemensamma för alla fonder. 
Komplementaritet mellan fonderna, 
inklusive EHFF, och andra unionsprogram 
bör beskrivas i partnerskapsavtalet, i 
enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser.

_________________ _________________

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Inom ramen för direkt förvaltning 
bör EHFF utarbeta synergier och 
komplementaritet med andra relevanta 
unionsfonder och unionsprogram. Fonden 
bör också medge finansiering i form av 
finansiella instrument inom ramen för 
blandfinansieringsinsatser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) xx/xx [förordningen om 
InvestEU].

(5) Inom ramen för direkt förvaltning 
bör EHFF utarbeta synergier och 
komplementaritet med andra relevanta 
unionsfonder och unionsprogram.

    

    

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I den fleråriga budgetram som 
fastställs i förordning (EU) xx/xx5

föreskrivs att unionens budget bör fortsätta 
att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den 
föreslagna budgeten för EHFF bör uppgå 
till 6 140 000 000 EUR i löpande priser. 
EHFF:s resurser bör delas upp mellan 
delad förvaltning, direkt förvaltning och 
indirekt förvaltning. 5 311 000 000 EUR 
bör avsättas för stöd inom ramen för 
delad förvaltning och 829 000 000 EUR 
för stöd inom ramen för direkt och 
indirekt förvaltning. För att säkerställa 
stabilitet, särskilt med avseende på 
uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av 
de nationella tilldelningarna inom delad 
förvaltning för programperioden 2021–
2027 baseras på andelarna för 2014–2020. 
Specifika belopp bör reserveras för de 

(8) I den fleråriga budgetram som 
fastställs i förordning (EU) xx/xx5

föreskrivs att unionens budget bör fortsätta 
att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den 
föreslagna budgeten för EHFF bör hållas 
minst på samma nivå som för perioden 
2014–2020. EHFF:s resurser bör delas upp 
mellan delad förvaltning, direkt förvaltning 
och indirekt förvaltning. För att säkerställa 
stabilitet, särskilt med avseende på 
uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av 
de nationella tilldelningarna inom delad 
förvaltning för programperioden 2021–
2027 baseras på andelarna för 2014–2020. 
Specifika belopp bör reserveras för de 
yttersta randområdena, kontroll och tillsyn 
samt insamling och behandling av data för 
fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, 
medan beloppen för definitivt upphörande 
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yttersta randområdena, kontroll och tillsyn 
samt insamling och behandling av data för 
fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, 
medan beloppen för definitivt upphörande 
och exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten bör omfattas av en övre 
gräns.

och exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten bör omfattas av en övre 
gräns.

__________________ __________________

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

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Europas havssektor sysselsätter 
över fem miljoner arbetstagare, vilket 
genererar nästan 500 miljarder EUR om 
året, och det finns potential att skapa 
många fler arbetstillfällen. Avkastningen 
från den globala havsekonomin uppskattas 
till idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan 
komma att mer än fördubblas fram till 
2030. Behovet att uppfylla 
koldioxidutsläppsmålen, öka 
resurseffektiviteten och minska den blå 
ekonomins miljöavtryck har varit en 
betydande drivkraft bakom innovation i 
andra sektorer som marin utrustning, 
varvsindustrin, havsobservation, muddring, 
kustskydd och byggnadsarbeten längs 
kuster och till havs. Unionens 
strukturfonder har investerat i 
havsekonomin, i synnerhet Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
EHFF. Nya investeringsverktyg som 
InvestEU måste användas för att matcha 
tillväxtpotentialen inom sektorn.

(9) Europas havssektor sysselsätter 
över fem miljoner arbetstagare, vilket 
genererar nästan 500 miljarder EUR om 
året, och det finns potential att skapa 
många fler arbetstillfällen. Avkastningen 
från den globala havsekonomin uppskattas 
till idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan 
komma att mer än fördubblas fram till 
2030. Behovet att uppfylla 
koldioxidutsläppsmålen i Parisavtalet 
innebär att minst 30% av EU:s budget 
måste användas till klimatrelaterade 
åtgärder. Det är också nödvändigt att öka 
resurseffektiviteten och minska 
miljöavtrycken från den blå ekonomin 
som har varit och ska fortsätta att vara en 
betydande drivkraft bakom innovation i 
andra sektorer som marin utrustning, 
varvsindustrin, havsobservation, muddring, 
kustskydd och byggnadsarbeten längs 
kuster och till havs. Unionens 
strukturfonder har investerat i 
havsekonomin, i synnerhet Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
EHFF. Nya investeringsverktyg som 
InvestEU skulle kunna användas för att 
matcha tillväxtpotentialen inom sektorn.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) EHFF efter 2020 bör vara baserad 
på en förenklad struktur utan att åtgärder 
och detaljerade regler för stödberättigande 
definieras i förväg på unionsnivå, på ett
alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda 
stödområden beskrivas under varje 
prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda 
utarbeta sitt respektive program där de 
anger de lämpligaste medlen för att uppnå 
prioriteringarna. En rad olika åtgärder som 
medlemsstaterna anger i programmen 
skulle kunna få stöd enligt de regler som 
fastställs i denna förordning och förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser], förutsatt att de omfattas av 
de stödområden som anges i denna 
förordning. Det är nödvändigt att fastställa 
en förteckning över icke stödberättigande 
verksamhet i syfte att undvika negativa 
effekter på bevarandet inom fisket, till 
exempel ett allmänt förbud mot 
investeringar som ökar fiskekapaciteten. 
Det bör finnas stränga villkor om att 
investeringar och ersättningar för 
fiskeflottan måste vara förenliga med den 
gemensamma fiskeripolitikens 
bevarandemål

(11) EHFF efter 2020 bör vara baserad 
på en förenklad struktur utan att åtgärder 
och detaljerade regler för stödberättigande 
definieras i förväg på unionsnivå, på ett 
alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda 
stödområden beskrivas under varje 
prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda 
utarbeta sitt respektive program där de 
anger de lämpligaste medlen för att uppnå 
prioriteringarna. En rad olika åtgärder som 
medlemsstaterna anger i programmen 
skulle kunna få stöd enligt de regler som 
fastställs i denna förordning och förordning 
(EU) [förordningen om gemensamma 
bestämmelser], förutsatt att de omfattas av 
de stödområden som anges i denna 
förordning. Det är nödvändigt att fastställa 
en förteckning över icke stödberättigande 
verksamhet i syfte att undvika negativa 
effekter på bevarandet inom fisket, till 
exempel ett allmänt förbud mot 
investeringar som ökar fiskekapaciteten
eller mot fiskemetoder som har en negativ 
inverkan på haven. Det bör finnas stränga 
villkor om att investeringar och 
ersättningar för fiskeflottan måste vara 
förenliga med den gemensamma 
fiskeripolitikens bevarandemål

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) EHFF måste också bidra till 
förverkligandet av andra av FN:s mål för 
hållbar utveckling. I denna förordning 
betonas särskilt följande mål:
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(a) Hållbarhetsmål 1 – Utrotning av 
fattigdom: EHFF ska bidra till att 
förbättra levnadsvillkoren för de mest 
ömtåliga kustsamhällena, särskilt de som 
är beroende av en enda fiskeresurs som 
hotas av överfiske, klimatförändringar 
och miljöproblem.

(b) Hållbarhetsmål 3 – Hälsa och 
välbefinnande: EHFF ska bidra till att 
bekämpa föroreningen av kustnära 
vattenområden, vilken orsakar endemiska 
sjukdomar, och se till att 
livsmedelsprodukter från fiske och 
vattenbruk håller hög kvalitet.

(c) Hållbarhetsmål 7 – Överkomlig och 
ren energi: Genom att finansiera den blå 
ekonomin ska EHFF stödja utvecklingen 
av förnybara marina energier och se till 
att denna utveckling är förenlig med 
skyddet av den marina miljön och 
bevarandet av fiskeresurserna.

d) Hållbarhetsmål 8 – Anständigt arbete 
och ekonomisk tillväxt: EHFF ska bidra 
till utvecklingen av den blå ekonomin som 
en faktor för ekonomisk tillväxt. EHFF 
ska också säkerställa att denna 
ekonomiska tillväxt är en källa till 
anständiga arbetstillfällen för 
kustsamhällena. Dessutom ska EHFF 
bidra till att förbättra yrkesfiskarnas 
arbetsförhållanden.

e) Hållbarhetsmål 12 – Ansvarsfull 
konsumtion och produktion: EHFF ska 
bidra till en rationell användning av 
naturresurser och till att begränsa slöseri 
med natur- och energiresurser.

f) Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa 
klimatförändringar: EMFF ska inrikta 
30 % av sin budget på att bekämpa 
klimatförändringen.

g) Hållbarhetsmål 14 – Bevara och nyttja 
oceanerna, haven och de marina 
resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling.
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Motivering

Europeiska unionen har spelat en viktig roll i fastställandet av programmet för hållbar 
utveckling för 2030 och har åtagit sig att på ett avgörande sätt bidra till uppnåendet av dess 
17 mål (kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén av den 22 november 2016 – COM(2016)739).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Mycket har under de senaste åren 
uppnåtts genom den gemensamma 
fiskeripolitiken när det gäller att återföra 
bestånden till sunda nivåer, öka 
lönsamheten för unionens fiskerinäring och 
bevara de marina ekosystemen. Dock 
återstår stora utmaningar innan den 
gemensamma fiskeripolitikens 
socioekonomiska mål och miljömål kan 
uppnås. Detta kräver fortsatt stöd efter 
2020, bland annat i havsområden där 
framstegen har gått långsammare.

(17) Mycket har under de senaste åren 
uppnåtts genom den gemensamma 
fiskeripolitiken när det gäller att återföra 
bestånden till sunda nivåer, öka 
lönsamheten för unionens fiskerinäring och 
bevara de marina ekosystemen. Dock 
återstår stora utmaningar innan den 
gemensamma fiskeripolitikens 
socioekonomiska mål och miljömål kan 
uppnås. Detta kräver fortsatt stöd efter 
2020, bland annat i havsområden där 
framstegen har gått långsammare, särskilt i 
de mest isolerade områdena, såsom de 
yttersta randområdena.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Fisket är avgörande för 
försörjningen och kulturarvet i många 
kustsamhällen i unionen, särskilt där det 
småskaliga kustfisket spelar en viktig roll. 
Med en genomsnittsålder över 50 i många 
fiskesamhällen förblir generationsskifte 
och diversifiering av verksamheten en 
utmaning.

(18) Fisket är avgörande för 
försörjningen, traditioner och kulturarvet i 
många kustsamhällen i unionen, särskilt 
där det småskaliga kustfisket spelar en 
viktig roll, såsom i de yttersta 
randområdena. Med en genomsnittsålder 
över 50 i många fiskesamhällen förblir 
generationsskifte och diversifiering av 
verksamheten en utmaning.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Landningsskyldigheten är en av den 
gemensamma fiskeripolitikens största 
utmaningar. Den har medfört betydande 
ändringar av fiskemetoderna, ibland med 
betydande ekonomiska kostnader för 
sektorn. Det bör därför vara möjligt för 
EHFF att stödja innovation och 
investeringar som bidrar till genomförandet 
av landningsskyldigheten, med en högre 
stödnivå än den som gäller för andra 
insatser, såsom investeringar i selektiva 
fiskeredskap, i förbättringar av 
hamninfrastruktur och i saluföring av 
oönskade fångster. Fonden bör även bevilja 
en maximal stödnivå på 100 % för 
utformning, utveckling, övervakning, 
utvärdering och förvaltning av transparenta 
system för utbyte av fiskemöjligheter 
mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för 
att mildra effekten av fenomenet med 
begränsande arter (s.k. choke species) som 
orsakas av landningsskyldigheten

(21) Landningsskyldigheten är en av den 
gemensamma fiskeripolitikens största 
utmaningar. Den har medfört betydande 
ändringar av fiskemetoderna, ibland med 
betydande ekonomiska kostnader för 
sektorn. Det bör därför vara möjligt för 
EHFF att stödja innovation och 
investeringar som bidrar till genomförandet 
av landningsskyldigheten, med en högre 
stödnivå än den som gäller för andra 
insatser, såsom investeringar i selektiva 
fiskeredskap, i förbättringar av 
hamninfrastruktur och i minskning och 
saluföring av oönskade fångster. Fonden 
bör även bevilja en maximal stödnivå på 
100 % för utformning, utveckling, 
övervakning, utvärdering och förvaltning 
av transparenta system för utbyte av 
fiskemöjligheter mellan medlemsstater 
(s.k. kvotbyten) för att mildra effekten av 
fenomenet med begränsande arter (s.k. 
choke species) som orsakas av 
landningsskyldigheten

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja innovation och investeringar ombord 
på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, 
säkerhets- och arbetsförhållandena, 
energieffektiviteten och fångsternas 
kvalitet. Sådant stöd bör dock inte leda till 
en ökning av fiskekapaciteten eller 
förmågan att spåra upp fisk och bör inte 
beviljas endast på grundval av att villkor 
som är obligatoriska enligt unionsrätten 

(22) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja innovation och investeringar ombord 
på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, 
säkerhets- och arbetsförhållandena, 
miljöskyddet, energieffektiviteten och 
fångsternas kvalitet. Sådant stöd bör dock 
inte leda till en ökning av fiskekapaciteten 
eller förmågan att spåra upp fisk och bör 
inte beviljas endast på grundval av att 
villkor som är obligatoriska enligt 
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eller nationell rätt har uppfyllts. I en 
struktur utan föreskrivande åtgärder bör det 
vara upp till medlemsstaterna att fastställa 
de exakta reglerna för stödberättigande för 
sådana investeringar. När det gäller hälsa, 
säkerhet och arbetsförhållanden ombord på 
fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad 
som gäller för andra insatser att tillåtas

unionsrätten eller nationell rätt har 
uppfyllts. I en struktur utan föreskrivande 
åtgärder bör det vara upp till 
medlemsstaterna att fastställa de exakta 
reglerna för stödberättigande för sådana 
investeringar. När det gäller hälsa, säkerhet 
och arbetsförhållanden ombord på 
fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad 
som gäller för andra insatser att tillåtas

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Hur framgångsrik den 
gemensamma fiskeripolitiken blir beror på 
tillgången till vetenskapliga utlåtanden om 
fiskeriförvaltningen, och därmed på 
tillgången till fiskeridata. Mot bakgrund av 
de utmaningar och de kostnader som det 
innebär att erhålla tillförlitliga och 
fullständiga data är det nödvändigt att 
stödja medlemsstataternas åtgärder för att 
samla in och behandla data i linje med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1004 (nedan kallad 
förordningen om datainsamlingsramen)8

och bidra till att ta fram bästa tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden. Detta stöd bör 
möjliggöra samverkanseffekter med 
insamling och behandling av andra typer 
av marina data

(24) Hur framgångsrik den 
gemensamma fiskeripolitiken blir beror på 
tillgången till vetenskapliga utlåtanden om 
fiskeriförvaltningen, och därmed på 
tillgången till fiskeridata. Mot bakgrund av 
de utmaningar och de kostnader som det 
innebär att erhålla tillförlitliga och 
fullständiga data är det nödvändigt att 
stödja medlemsstaternas åtgärder för att 
samla in, behandla och utbyta data i linje 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1004 (nedan kallad 
förordningen om datainsamlingsramen)8

och bidra till att ta fram bästa tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden. Detta stöd bör 
möjliggöra samverkanseffekter med 
insamling, behandling och utbyte av andra 
typer av marina data

_________________ _________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om 
upprättande av en unionsram för insamling, 
förvaltning och användning av data inom 
fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig 
rådgivning rörande den gemensamma 
fiskeripolitiken och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 199/2008 
(EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om 
upprättande av en unionsram för insamling, 
förvaltning och användning av data inom 
fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig 
rådgivning rörande den gemensamma 
fiskeripolitiken och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 199/2008 
(EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Med tanke på de utmaningar som 
ligger i att uppnå den gemensamma 
fiskeripolitikens bevarandemål, bör det 
vara möjligt för EHFF att stödja åtgärder 
för förvaltningen av olika fisken och 
fiskeflottor. I detta sammanhang förblir det 
ibland nödvändigt att bevilja stöd för 
anpassning av flottan med avseende på 
vissa flottsegment och havsområden. 
Sådant stöd bör vara strängt inriktat på 
bevarande och hållbart nyttjande av marina 
biologiska resurser och syfta till att uppnå 
balans mellan fiskekapaciteten och de 
tillgängliga fiskemöjligheterna. Därför bör 
EHFF ha möjlighet att stödja definitivt 
upphörande med fiskeverksamhet i 
flottsegment där fiskekapaciteten inte 
balanseras med de tillgängliga 
fiskemöjligheterna. Sådant stöd bör vara 
ett verktyg i handlingsplanerna för 
anpassning av flottsegment med 
konstaterad strukturell överkapacitet, enligt 
föreskrifterna i artikel 22.4 i förordning 
(EU) nr 1380/2013, och bör genomföras 
antingen genom skrotning av fiskefartyget 
eller genom avveckling och ombyggnad för 
annan verksamhet än kommersiellt fiske. 
När ombyggnad för annan verksamhet 
skulle leda till att fritidsfiskets belastning 
på de marina ekosystemen ökar bör stöd 
endast beviljas om det är förenligt med den 
gemensamma fiskeripolitiken och målen i 
de berörda fleråriga planerna. För att 
säkerställa enhetlighet i den strukturella 
anpassningen av flottan till 
bevarandemålen, bör stödet för definitivt 
upphörande med fiskeverksamheten vara 
strängt knutet till vissa villkor och kopplat 
till visade resultat. Det bör därför 
genomföras endast genom finansiering som 
inte är kopplad till kostnader, i enlighet 
med förordning (EU) [förordningen om 

(26) Med tanke på de utmaningar som 
ligger i att uppnå den gemensamma 
fiskeripolitikens bevarandemål, bör det 
vara möjligt för EHFF att stödja åtgärder 
för förvaltningen av olika fisken och 
fiskeflottor. I detta sammanhang förblir det 
ibland nödvändigt att bevilja stöd för 
anpassning av flottan med avseende på 
vissa flottsegment och havsområden. 
Sådant stöd bör vara strängt inriktat på 
bevarande och hållbart nyttjande av marina 
biologiska resurser och syfta till att uppnå 
balans mellan fiskekapaciteten och de 
tillgängliga fiskeresurserna. Därför bör 
EHFF ha möjlighet att stödja definitivt 
upphörande med fiskeverksamhet i 
flottsegment där fiskekapaciteten inte 
balanseras med de tillgängliga 
fiskeresurserna. Sådant stöd bör vara ett 
verktyg i handlingsplanerna för anpassning 
av flottsegment med konstaterad strukturell 
överkapacitet, enligt föreskrifterna i artikel 
22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, och 
bör genomföras antingen genom skrotning 
av fiskefartyget eller genom avveckling 
och ombyggnad för annan verksamhet än 
kommersiellt fiske. När ombyggnad för 
annan verksamhet skulle leda till att 
fritidsfiskets belastning på de marina 
ekosystemen ökar bör stöd endast beviljas 
om det är förenligt med den gemensamma 
fiskeripolitiken och målen i de berörda 
fleråriga planerna. För att säkerställa 
enhetlighet i den strukturella anpassningen 
av flottan till bevarandemålen, bör stödet 
för definitivt upphörande med 
fiskeverksamheten vara strängt knutet till 
vissa villkor och kopplat till visade resultat. 
Det bör därför genomföras endast genom 
finansiering som inte är kopplad till 
kostnader, i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
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gemensamma bestämmelser] Under denna 
mekanism bör medlemsstaterna inte få 
ersättning från kommissionen för definitivt 
upphörande med verksamheten på 
grundval av kostnader som faktiskt 
uppstått, utan på grundval av att de har 
uppfyllt villkoren och uppnått resultat. 
Kommissionen bör därför fastställa dessa 
villkor i en delegerad akt, och villkoren bör 
kopplas till uppnåendet av den 
gemensamma fiskeripolitikens 
bevarandemål.

bestämmelser] Under denna mekanism bör 
medlemsstaterna inte få ersättning från 
kommissionen för definitivt upphörande 
med verksamheten på grundval av 
kostnader som faktiskt uppstått, utan på 
grundval av att de har uppfyllt villkoren 
och uppnått resultat. Kommissionen bör 
därför fastställa dessa villkor i en delegerad 
akt, och villkoren bör kopplas till 
uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens bevarandemål.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Mot bakgrund av en hög grad av 
oförutsägbarhet inom fiskeverksamheten 
kan exceptionella omständigheter orsaka 
stora förluster för fiskare. För att mildra 
dessa konsekvenser, bör EHHF ha 
möjlighet att ge stöd till en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av 
genomförandet av vissa bevarandeåtgärder 
(t.ex. fleråriga planer, mål för bevarande 
och hållbart nyttjande av bestånd, åtgärder 
för att anpassa fartygens fiskekapacitet till 
tillgängliga fiskemöjligheter och tekniska 
åtgärder), av genomförande av 
nödåtgärder, av avbrytande, på grund av 
force majeure, av tillämpningen av ett 
partnerskapsavtal om hållbart fiske, av en 
naturkatastrof eller av en miljöincident. 
Stöd bör endast beviljas om 
konsekvenserna av dessa omständigheter 
blir betydande för yrkesfiskare, dvs. om det 
berörda fartygets kommersiella verksamhet 
avbryts under minst 90 på varandra 
följande dagar och om de ekonomiska 
förlusterna till följd av upphörandet under 
en angiven tidsperiod uppgår till mer än 
30 % av det berörda företagets årliga 
omsättning. Särdragen inom ålfisket bör 

(27) Mot bakgrund av en hög grad av 
oförutsägbarhet inom fiskeverksamheten 
kan exceptionella omständigheter orsaka 
stora förluster för fiskare. För att mildra 
dessa konsekvenser, bör EHHF ha 
möjlighet att ge stöd till en ersättning för 
exceptionellt upphörande med 
fiskeverksamheten som orsakats av 
genomförandet av vissa bevarandeåtgärder 
(t.ex. fleråriga planer, mål för bevarande 
och hållbart nyttjande av bestånd, åtgärder 
för att anpassa fartygens fiskekapacitet till 
tillgängliga fiskemöjligheter och tekniska 
åtgärder), av genomförande av 
nödåtgärder, av avbrytande, på grund av 
force majeure, av tillämpningen av ett 
partnerskapsavtal om hållbart fiske, av en 
naturkatastrof eller av en miljöincident. 
Stöd bör endast beviljas om de 
ekonomiska konsekvenserna av dessa 
omständigheter blir betydande för 
yrkesfiskare, dvs. om det berörda fartygets 
kommersiella verksamhet avbryts under 
minst 90 på varandra följande dagar och 
om de ekonomiska förlusterna till följd av 
upphörandet under en angiven tidsperiod 
uppgår till mer än 30 % av det berörda 
företagets årliga omsättning. Särdragen 
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beaktas i villkoren för beviljandet av 
sådant stöd

inom ålfisket bör beaktas i villkoren för 
beviljandet av sådant stöd

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det småskaliga kustfisket bedrivs 
av fiskefartyg under 12 meter, som inte 
använder släpredskap. Denna sektor står 
för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är 
registrerade i unionen och nästan hälften av 
all sysselsättning inom fiskersektorn. 
Aktörer inom det småskaliga kustfisket är 
särskilt beroende av sunda fiskbestånd som 
huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör 
därför ge dem en förmånsbehandling 
genom en stödnivå på 100 %, inklusive för 
insatser som avser kontroll och tillsyn, så 
att de uppmuntras att använda hållbara 
fiskemetoder. Vissa stödområden bör 
dessutom reserveras för småskaligt fiske i 
flottsegment där fiskekapaciteten 
balanseras med tillgängliga 
fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av 
ett begagnat fartyg och för ersättning av 
fartygets huvudmotor eller för 
modernisering. Vidare bör 
medlemsstaterna inkludera en 
handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt 
program. Handlingsplanen bör övervakas 
med stöd av indikatorer, för vilka delmål 
och mål bör fastställas

(28) Det småskaliga kustfisket bedrivs 
av fiskefartyg under 12 meter, som inte 
använder släpredskap. Denna sektor står 
för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är 
registrerade i unionen och nästan hälften av 
all sysselsättning inom fiskerisektorn. 
Aktörer inom det småskaliga kustfisket är 
särskilt beroende av sunda fiskbestånd som 
huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör 
därför ge dem en förmånsbehandling 
genom en stödnivå på 100 %, inklusive för 
insatser som avser kontroll och tillsyn, så 
att de uppmuntras att använda hållbara 
fiskemetoder. Vissa stödområden bör 
dessutom reserveras för småskaligt fiske i 
flottsegment där fiskekapaciteten 
balanseras med tillgängliga 
fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av 
ett fartyg, för ersättning eller 
modernisering av fartygets huvudmotor, 
för renovering och återställande av 
gammal infrastruktur eller ny 
infrastruktur såsom auktionshallar eller 
mottagningsanordningar. Vidare bör 
medlemsstaterna inkludera en 
handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt 
program. Handlingsplanen bör övervakas 
med stöd av indikatorer, för vilka delmål 
och mål bör fastställas

Motivering

Försummade industriområden och övergivna småbyar kan ha infrastruktur som kan bli en 
miljövänlig ledstjärna för företag med koppling till fiskeriverksamhet (t.ex. som 
informationspunkt för turism, restauranger, mottagningsanläggningar för förlorade 
fiskeredskap och marint skräp samt för oönskade fångster).
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Såsom beskrivs i kommissionens 
meddelande av den 24 oktober 2017 till 
Europaparlamentet, rådet, Europiska 
ekonomiska och sociala kommittén, 
regionkommittén och Europeiska 
investeringsbanken, med rubriken Ett 
starkare och förnyat strategiskt partnerskap 
med EU: s yttersta randområden9, står de 
yttersta randområdena inför särskilda 
utmaningar som hänger samman med deras 
avlägsna belägenhet, topografi och klimat, 
såsom anges i artikel 349 i fördraget, men 
de har även särskilda tillgångar på vilka det 
går att bygga en hållbar blå ekonomi. För 
varje enskilt yttersta randområde bör därför 
en handlingsplan för utveckling inom 
hållbara blå sektorer, inklusive hållbart 
nyttjande av fiske och vattenbruk, fogas till 
den berörda medlemsstatens program, och 
ett ekonomiskt anslag bör avsättas för stöd 
till genomförandet av dessa 
handlingsplaner. Det bör vara möjligt för 
EHFF att stödja en ersättning för de 
extrakostnader som ofta uppstår för de 
yttre randområdena på grund av deras 
belägenhet och ökaraktär. Det bör 
fastställas en övre gräns för detta stöd 
uttryckt som en procentsats av det totala 
ekonomiska anslaget. Dessutom bör en 
högre stödnivå än dem som gäller för 
andra insatser tillämpas i de yttersta 
randområdena.

(29) Såsom beskrivs i kommissionens 
meddelande av den 24 oktober 2017 till 
Europaparlamentet, rådet, Europiska 
ekonomiska och sociala kommittén, 
regionkommittén och Europeiska 
investeringsbanken, med rubriken Ett 
starkare och förnyat strategiskt partnerskap 
med EU:s yttersta randområden9, står de 
yttersta randområdena inför särskilda 
utmaningar som hänger samman med deras 
avlägsna belägenhet, topografi och klimat, 
såsom anges i artikel 349 i fördraget, men 
de har även särskilda tillgångar på vilka det 
går att bygga en hållbar blå ekonomi, och 
EHFF bör kunna beakta de särskilda 
begränsningar som erkänns i artikel 349 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. För varje enskilt yttersta 
randområde bör därför också en 
handlingsplan för utveckling inom hållbara 
blå sektorer, inklusive hållbart nyttjande av 
fiske och vattenbruk, fogas till den berörda 
medlemsstatens program, och ett 
ekonomiskt anslag bör avsättas för stöd till 
genomförandet av dessa handlingsplaner. 
Det bör vara möjligt för EHFF att stödja en 
ersättning för de extrakostnader som ofta 
uppstår för de yttre randområdena på grund 
av deras belägenhet och ökaraktär. Det bör 
fastställas en övre gräns för detta stöd 
uttryckt som en procentsats av det totala 
ekonomiska anslaget. Dessutom bör en 
högre stödnivå och EHFF-
finansieringsgrad än dem som för 
närvarande gäller för de yttersta 
randområdena tillämpas.

__________________ __________________

9 COM(2017) 623. 9 COM(2017) 623.

Ändringsförslag 17
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Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Med beaktande av 
Europaparlamentets resolution om öars 
särskilda situation (2015/3014 (RSP)) och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs yttrande Öarnas särskilda 
problem (1229/2011), utgör jordbruk, 
uppfödning och fiske en viktig del av de 
lokala öekonomierna. De europeiska 
öregionerna lider brist på tillgänglighet, 
särskilt för små och medelstora företag,
och en låg grad av produktdifferentiering. 
De behöver en strategi som gör det möjligt 
för dem att utnyttja alla de synergieffekter 
som kan uppstå mellan de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
andra EU-instrument med syfte att 
uppväga öars nackdelar och främja deras 
ekonomiska tillväxt, skapa nya 
arbetstillfällen och åstadkomma en 
hållbar utveckling på öarna. Även om 
artikel 174 i EUF-fördraget erkänner de 
permanenta naturbetingade och 
geografiska nackdelar som är specifika 
för situationen på öarna, måste 
kommissionen fastställa en ”strategisk 
unionsram för öar” för att koppla 
samman de instrument som kan få stora 
territoriella konsekvenser.

Motivering

Den särskilda situationen för de europeiska öarna bör i högre grad beaktas i samband med 
att den nya ramen för EHFF 2021 tas fram.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) För att vissa fiskeriprodukter och 
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vattenbruksprodukter från unionens 
yttersta randområden skulle kunna 
behålla sin konkurrenskraft jämfört med 
liknande produkter från andra regioner i 
unionen, införde unionen 1992 åtgärder 
för att kompensera för de anknutna 
extrakostnaderna inom fiskerisektorn. 
Dessa åtgärder fastställdes för perioden 
2007–2013 genom förordning (EG) nr 
791/2007 och följdes upp genom 
förordning (EU) nr 508/2014 i kraft för 
perioden 2014–2020. Det är nödvändigt 
att fortsätta att bevilja stöd för att 
kompensera de extra kostnaderna för 
fisket efter samt odlingen, bearbetningen 
och saluföringen av vissa fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från unionens 
yttersta randområden från och med den 1 
januari 2021, så att kompensationen 
bidrar till att aktörerna från dessa 
regioner behåller sin ekonomiska 
livskraft.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) I syfte att lindra de ovannämnda 
särskilda begränsningarna i de yttersta 
randområdena och på grundval av artikel 
349 i EUF-fördraget bör det vara möjligt 
att bevilja statligt driftsstöd genom ett 
förenklat förfarande.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) Med tanke på de olika 
saluföringsvillkor som råder i de yttersta 
randområdena, samt variationerna när 
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det gäller fångster, bestånd och 
marknadsefterfrågan, bör man överlåta åt 
de berörda medlemsstaterna att fastställa 
vilka fiskeriprodukter som ska berättiga 
till kompensation, de respektive 
maximikvantiteterna för dessa produkter 
samt de olika kompensationsbeloppen 
inom ramen för det totala anslaget per 
medlemsstat.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 29c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29c) Medlemsstaterna bör ges tillåtelse 
att, inom ramen för det totala anslaget per 
medlemsstat, differentiera kvantiteterna 
av berörda fiskeriprodukter och 
förteckningen över dessa samt 
kompensationsbeloppet. De bör också ha 
rätt att anpassa sina 
kompensationsplaner, om detta motiveras 
av förändrade villkor.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 29d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29d) Medlemsstaterna bör 
fastställa kompensationsbeloppet till en 
nivå som på ett lämpligt sätt väger upp de 
extra kostnader som uppstår till följd av 
de särskilda nackdelar som präglar de 
yttersta randområdena. För att undvika 
överkompensation bör det beloppet stå i 
proportion till de extra kostnader som 
stödet kompenserar för. För detta 
ändamål bör även andra typer av 
offentliga åtgärder som påverkar de extra 
kostnadernas storlek beaktas vid 
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fastställandet av beloppet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Inom ramen för delad förvaltning 
bör det vara möjligt för EHFF att stödja 
skydd och återställande av marin biologisk 
mångfald och marina ekosystem i hav och i 
kustnära områden. I detta syfte bör stöd 
vara tillgängligt som ersättning till fiskare 
som tar upp förlorade fiskeredskap och 
marint skräp ur havet och för investeringar 
i hamnar i syfte att tillhandahålla lämpliga 
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp. Stöd bör också 
vara tillgängligt för åtgärder för att uppnå 
eller upprätthålla god miljöstatus i den 
marina miljön, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG (ramdirektiv om en marin 
strategi)10, samt för genomförandet av 
geografiska skyddsåtgärder som fastställs 
enligt det direktivet och, i enlighet med de 
prioriterade åtgärdsplaner som fastställs 
enligt rådets direktiv 92/43/EEG 
(habitatdirektivet)11, för förvaltning, 
återställande och övervakning av Natura 
2000-områden samt för skyddet av arter 
inom ramen för direktiv 92/43/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG (fågeldirektivet)12. Inom 
ramen för direkt förvaltning bör EHFF, i 
samstämmighet med målet att uppnå eller 
upprätthålla en god miljöstatus i den 
marina miljön, bidra till att främja rena och 
sunda hav och till genomförandet av En 
europeisk strategi för plast i en cirkulär 
ekonomi som utarbetats i kommissionens 
meddelande av den 16 januari 201613 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

(30) Inom ramen för delad förvaltning 
ska 25 % av EHFF stödja skydd och 
återställande av marin biologisk mångfald 
och marina ekosystem i hav och i kustnära 
områden. I detta syfte bör stöd vara 
tillgängligt som ersättning till fiskare som 
tar upp förlorade fiskeredskap och marint 
skräp ur havet och för investeringar i 
hamnar i syfte att tillhandahålla lämpliga
mottagningsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp. Stöd bör också 
vara tillgängligt för åtgärder för att uppnå 
eller upprätthålla god miljöstatus i den 
marina miljön, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG (ramdirektiv om en marin 
strategi)10, samt för genomförandet av 
geografiska skyddsåtgärder som fastställs 
enligt det direktivet och, i enlighet med de 
prioriterade åtgärdsplaner som fastställs 
enligt rådets direktiv 92/43/EEG 
(habitatdirektivet)11, för förvaltning, 
återställande och övervakning av Natura 
2000-områden samt för skyddet av arter 
inom ramen för direktiv 92/43/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG (fågeldirektivet)12. Inom 
ramen för direkt förvaltning bör EHFF, i 
samstämmighet med målet att uppnå eller 
upprätthålla en god miljöstatus i den 
marina miljön, bidra till att främja rena och 
sunda hav och till genomförandet av En 
europeisk strategi för plast i en cirkulär 
ekonomi som utarbetats i kommissionens 
meddelande av den 16 januari 201613 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.
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__________________ __________________

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s.7).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s.7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

13 COM(2018) 0028. 13 COM(2018) 0028.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja främjande och hållbar utveckling av 
vattenbruket, inbegripet vattenbruk i 
sötvatten, för odling av vattenlevande djur 
och växter för framställning av livsmedel 
och andra råvaror. Vissa medlemsstater har 
fortfarande komplexa administrativa 
förfaranden – det kan vara svårt att få 
tillgång till utrymme och 
tillståndsprocesserna är tungrodda – och 
detta gör det svårt för sektorn att förbättra 
bilden av och konkurrenskraften för odlade 
produkter. Stödet bör vara förenligt med de 
fleråriga nationella strategiplanerna för 
utveckling av vattenbruket som utarbetas 
på grundval av förordning (EU) nr 
1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas 
för miljömässig hållbarhet, produktiva 
investeringar, innovation, förvärv av 
yrkeskompetens, förbättring av 
arbetsvillkor och för 
kompensationsåtgärder som stöder kritiska 
mark- och naturförvaltningstjänster. 

(32) Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja främjande och hållbar utveckling av 
vattenbruket, inbegripet vattenbruk i 
sötvatten, för odling av vattenlevande djur 
och växter för framställning av livsmedel 
och andra råvaror. Vissa medlemsstater har 
fortfarande komplexa administrativa 
förfaranden – det kan vara svårt att få 
tillgång till utrymme och 
tillståndsprocesserna är tungrodda – och 
detta gör det svårt för sektorn att förbättra 
bilden av och konkurrenskraften för odlade
produkter. Stödet bör vara förenligt med de 
fleråriga nationella strategiplanerna för 
utveckling av vattenbruket som utarbetas 
på grundval av förordning (EU) nr 
1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas 
för miljömässig hållbarhet, produktiva 
investeringar, innovation, förvärv av 
yrkeskompetens, förbättring av 
arbetsvillkor och för 
kompensationsåtgärder som stöder kritiska 
mark- och naturförvaltningstjänster. 
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Åtgärder på folkhälsoområdet, 
försäkringssystem för vattenbruksbeståndet 
och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör 
också vara stödberättigande. När det gäller 
produktiva investeringar bör stödet dock 
endast tillhandahållas genom finansiella 
instrument och genom InvestEU, vilka ger 
större hävstångsverkan på marknaderna 
och därför är mer relevanta än bidrag när 
det gäller att hantera 
finansieringsutmaningarna inom sektorn.

Åtgärder på folkhälsoområdet, 
försäkringssystem för vattenbruksbeståndet 
och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör 
också vara stödberättigande. Dessa 
komplicerade och betungande 
förfaranden bör åtgärdas och minskas, 
utan att det påverkar alla de standarder 
som krävs för sådana jordbruksföretag.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Beredningsindustrin spelar en roll 
när det gäller fiskeri- och 
vattenbruksprodukternas tillgänglighet och 
kvalitet. Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja målinriktade investeringar i denna 
industri, under förutsättning att de bidrar 
till att målen för den samlade 
marknadsordningen uppfylls. Stöd bör 
endast tillhandahållas genom 
finansieringsinstrument och genom 
InvestEU, inte genom bidrag.

(34) Beredningsindustrin spelar en roll 
när det gäller fiskeri- och 
vattenbruksprodukternas tillgänglighet och 
kvalitet. Det bör vara möjligt för EHFF att 
stödja målinriktade investeringar i denna 
industri, under förutsättning att de bidrar 
till att målen för den samlade 
marknadsordningen uppfylls.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Skapandet av arbetstillfällen i 
kustregioner är beroende av en lokalt ledd 
utveckling av en hållbar blå ekonomi som 
kan få den sociala strukturen i dessa 
regioner att förnyas. Havsindustrierna och 
havstjänsterna kommer sannolikt att 
överträffa tillväxten inom den globala 
ekonomin och bidra i betydlig utsträckning 

(35) Skapandet av arbetstillfällen i 
kustregioner och i synnerhet på öar är 
beroende av en lokalt ledd utveckling av en 
hållbar blå ekonomi som kan få den sociala 
strukturen i dessa regioner att förnyas. 
Havs- och oceanindustrierna och havs-
och oceantjänsterna kommer sannolikt att 
överträffa tillväxten inom den globala 
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till sysselsättning och tillväxt fram till 
2030. För att vara hållbar är den blå 
tillväxten beroende av innovation och 
investeringar i nya områden inom 
havssektorn och i bioekonomin, till 
exempel hållbara turismmodeller, 
havsbaserad förnybar energi, innovativ 
avancerad varvsindustri och nya 
hamntjänster, som kan skapa 
arbetstillfällen och samtidigt stärka den 
lokala utvecklingen. Medan de offentliga 
investeringarna i den hållbara blå 
ekonomin bör effektiviseras i hela 
unionsbudgeten, bör EHFF särskilt 
fokusera på nödvändiga villkor för 
utvecklingen av den hållbara blå ekonomin 
och på att undanröja flaskhalsar för att 
underlätta investeringar och utvecklingen 
av nya marknader och ny teknologi eller 
nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den 
hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen 
för delad, direkt och indirekt förvaltning.

ekonomin och bidra i betydlig utsträckning 
till sysselsättning och tillväxt fram till 
2030. För att vara hållbar är den blå 
tillväxten beroende av innovation och 
investeringar i nya områden inom 
havssektorn och i bioekonomin, till 
exempel hållbara turismmodeller, 
havsbaserad förnybar energi, innovativ 
avancerad varvsindustri och nya 
hamntjänster, som kan skapa 
arbetstillfällen och samtidigt stärka den 
lokala utvecklingen. Medan de offentliga 
investeringarna i den hållbara blå 
ekonomin bör effektiviseras i hela 
unionsbudgeten, bör EHFF särskilt 
fokusera på nödvändiga villkor för 
utvecklingen av den hållbara blå ekonomin 
och på att undanröja flaskhalsar för att 
underlätta investeringar och utvecklingen 
av nya marknader och ny teknologi eller 
nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den 
hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen 
för delad, direkt och indirekt förvaltning.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Det finns ett behov av stödåtgärder 
för att underlätta den sociala dialogen 
och av att utnyttja EHFF för att bidra till 
att utbilda kvalificerad arbetskraft för 
sjöfarts- och fiskerisektorn. Vikten av att 
modernisera sjöfarts- och fiskerisektorn 
och den roll som innovation spelar för 
detta kräver en ny bedömning av de 
finansiella anslagen för yrkesutbildning 
inom EHFF.

Motivering

Ändringsförslaget påminner om artiklarna 25 och 27 i fiskeriutskottets yttrande (2017/2052 
(INI)), nämligen behovet av att anslå medel inom ramen för EHFF särskilt till utbildning av 
nuvarande och nya arbetstagare inom sektorerna, utan åldersgräns men med det specifika 
syftet att förbättra fiskeriverksamheternas ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35b) Det är också nödvändigt att 
investera i humankapital för att förbättra 
fiskeri- och havsnäringarnas 
konkurrenskraft och ekonomiska resultat. 
Därför bör EHFF stödja rådgivande 
tjänster, samarbete mellan forskare och 
fiskare, yrkesutbildning och livslångt 
lärande, samt främja kunskapsspridning, 
hjälpa till att förbättra aktörernas 
prestanda och konkurrenskraft och 
främja den sociala dialogen. Som ett 
erkännande av den roll som 
egenföretagande fiskares makar och 
livspartner spelar i fiskesamhällen bör 
även de på vissa villkor beviljas stöd för 
yrkesutbildning, livslångt lärande och 
kunskapsspridning och för nätverksarbete 
som bidrar till deras yrkesutveckling.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra skäl 31 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014, som handlar om främjandet av 
humankapital. Särskilt för kustsamhällen som är beroende av fiskeriverksamhet är det av 
yttersta vikt att de kan främja integreringen av nya kvalificerade arbetstagare.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Inom ramen för direkt och indirekt 
förvaltning bör EHFF fokusera på 
nödvändiga villkor för en hållbar blå 
ekonomi genom främjande av en integrerad 
styrning och förvaltning av havspolitiken, 
förbättrad överföring och förbättrat 

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

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

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) EHFF:s mål och insatser bör vara 
förenliga med unionens internationella 
och regionala processer för förvaltning av 
haven, såsom avtalet om inrättande av 
Allmänna kommissionen för fiske i 
Medelhavet (nedan kallat AKFM-avtalet). 
Detta avtal utgör en lämplig ram för 
multilateralt samarbete i syfte att främja 
utveckling, bevarande, rationell 
förvaltning och bästa nyttjande av levande 
marina resurser i Medelhavet och Svarta 
havet på en nivå som anses hållbar och 
som medför en låg risk för kollaps för 
bestånden.

Motivering

I detta ändringsförslag beaktas kommissionens nuvarande förslag som syftar till att i 
unionslagstiftningen införliva ett antal åtgärder som antagits av Allmänna kommissionen för 
fiske i Medelhavet (AKFM) vid dess årliga möten 2015, 2016 och 2017.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
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Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) I syfte att öka öppenheten kring 
användningen av unionens medel och 
främja en sund ekonomisk förvaltning av 
dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka 
den offentliga kontrollen av använda 
medel, bör viss information om de insatser 
som finansieras genom EHHF 
offentliggöras på medlemsstatens 
webbplats i enlighet med förordning (EU) 
nr [förordning om gemensamma 
bestämmelser]. När en medlemsstat 
offentliggör information om insatser som 
finansieras genom EHFF måste de regler 
om skydd av personuppgifter som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67923 följas.

(48) I syfte att öka öppenheten kring 
användningen av unionens medel och 
främja en sund ekonomisk förvaltning av 
dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka 
den offentliga kontrollen av använda 
medel, bör all information om de insatser 
som finansieras genom EHHF 
offentliggöras på medlemsstatens 
webbplats i enlighet med förordning (EU) 
nr [förordning om gemensamma 
bestämmelser]. När en medlemsstat 
offentliggör information om insatser som 
finansieras genom EHFF måste de regler 
om skydd av personuppgifter som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67923 följas.

_________________ _________________

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

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

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Bidra till livsmedelstryggheten i 
unionen genom ekologiskt vattenbruk och 
marknader som är hållbara och socialt 
ansvarsfulla, med beaktande av 
miljöskyddskriterier.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Göra det möjligt för en hållbar blå 
ekonomi att växa och främja välstånd och 
hållbarhet i kustsamhällen, och särskilt i de 
yttersta randområdena, med vederbörlig 
hänsyn till socioekonomiska aspekter och 
med full respekt för målen med ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag 36
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Stärka den internationella 
världshavsförvaltningen och möjliggöra 
trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade 
hav och oceaner.

(4) Stärka den internationella 
världshavsförvaltningen och unionens 
regionala processer för förvaltningen av 
haven i syfte att möjliggöra trygga, säkra, 
rena och hållbart förvaltade hav och oceaner. 

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

De yttersta randområdena

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

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av EHFF för perioden 
2021–2027 ska vara 6 867 000 000 EUR i 
fasta priser 2018 (dvs. 7 739 176 524 EUR 
i löpande priser). Minst 25 % av detta 
anslag ska tilldelas prioritet 1 enligt 
definitionen i artikel 4.1. första stycket i 
denna förordning.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den del av finansieringsramen som 
genomförs inom ramen för delad 
förvaltning enligt vad som fastställs i 
avdelning II ska vara 5 939 794 375 EUR i 
fasta priser 2018 (dvs. 6 694 261 648 EUR 
i löpande priser) i enlighet med den årliga 
fördelning som anges i bilaga V.

Motivering

Budgeten för den tidigare fonden samt samma andel som tilldelades inom ramen för delad 
förvaltning och inom ramen för direkt förvaltning bör bibehållas. I beräkningen beaktas 
budgetutskottets yttrande.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(b) 82 000 000 EUR för Kanarieöarna,

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

Motivering

Alla bestämmelser om de yttersta randområdena finns samlade i ett nytt kapitel 5a.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Alla bestämmelser om de yttersta randområdena finns samlade i ett nytt kapitel 5a.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Budgeten för den tidigare fonden samt samma andel som tilldelades inom ramen för delad 
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förvaltning och inom ramen för direkt förvaltning bör bibehållas. I beräkningen beaktas 
budgetutskottets yttrande.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utarbetande, övervakning och 
utvärdering av partnerskapsavtal om 
hållbart fiske och unionens deltagande i 
regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

(b) Utarbetande, övervakning och 
utvärdering av unionens deltagande i 
regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I tillämpliga fall, handlingsplanerna 
för de yttersta randområdena, vilka avses i 
punkt 4.

(c) I tillämpliga fall, handlingsplanerna 
för de yttersta randområdena, vilka avses i 
artikel 29b.

Motivering

Alla bestämmelser om de yttersta randområdena finns samlade i ett nytt kapitel 5a.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I tillämpliga fall, det regionala 
operativa programmet för regionala och 
lokala myndigheter med ansvar för fiske 
och havsfrågor.

Motivering

Att låta medlemsstaterna utveckla regionala operativa program, om de så önskar, som en del 
av den nationella programplaneringen för berörda regioner på fältet kommer att möjliggöra 
smartare utnyttjande av medel och regionala strategier för specialisering inom ramen för 
EHFF:s anslag.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En strategi för hållbart nyttjande av 
fisket och utveckling av hållbara sektorer 

(a) En strategi för hållbart nyttjande av 
fisket och utveckling av hållbara sektorer 
inom den blå ekonomin, som samtidigt 
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inom den blå ekonomin. syftar till att bekämpa marint skräp och 
främja lokalt ledd utveckling och lokala 
aktionsgrupper för fiske.

Motivering

Lokalt ledd utveckling och lokala fiskeaktionsgrupper bör även i fortsättningen 
uppmärksammas, och finansieringen av dem måste ökas, eftersom de gör det möjligt för 
lokala fiskesamhällen att hantera utmaningar på gräsrotsnivå genom att ta vara på lokala 
aktörers kunskaper för att lösa lokala problem.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nationella bestämmelser om 
offentlig finansiering som går utöver 
bestämmelserna i denna förordning om 
sådana betalningar som avses i punkt 2, ska 
behandlas som en helhet på grundval av 
punkt 1.

3. Nationella bestämmelser om 
offentlig finansiering som går utöver 
bestämmelserna i denna förordning om 
sådana betalningar som avses i punkt 2 ska 
behandlas som en helhet på grundval av 
punkt 1, om inte annat föreskrivs i denna 
förordning.

Ändringsförslag 52
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Förslag till förordning
Artikel 13 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) Byggande av nya hamnar, nya 
landningsplatser eller nya auktionshallar, 
om inte annat föreskrivs i denna 
förordning.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Bottentrålning på mer än 200 
meters djup eller annan verksamhet som 
bidrar till den permanenta förstörelsen av 
det marina och kustnära ekosystemet.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt detta kapitel ska bidra 
till uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska 
och sociala mål samt sysselsättningsmål, 
enligt vad som anges i artikel 2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

1. Stöd enligt detta kapitel ska till 
fullo bidra till uppnåendet av den 
gemensamma fiskeripolitikens 
miljömässiga, ekonomiska och sociala mål 
samt sysselsättningsmål, enligt vad som 
anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013, och ska främja den sociala 
dialogen mellan parterna.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(da) Förenkling av tillgång till krediter 
samt till försäkrings- och 
finansieringsinstrument, utan att utesluta 
behovet av bidrag.

Motivering

Tillägg av fler avsnitt som är nödvändiga för utvecklingen inom det småskaliga kustfisket.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att minska den administrativa 
bördan för småskaliga fiskare som 
bedriver kustfiske ska handlingsplanen 
beakta möjligheten till ett enda förenklat 
ansökningsformulär för EHFF-åtgärder 
eller den tidigare förekomsten av ett enda 
förenklat formulär på nationell eller 
regional nivå.

Motivering

Till skillnad från fiskeföretag är småskaliga fiskare främst personer som inte har den 
administrativa kapaciteten att hantera administrativa uppgifter i tid. Ett enda förenklat 
ansökningsformulär kommer i hög grad att öka deras möjligheter att få tillgång till 
finansiering.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en ung fiskare som då ansökan 
inlämnas är under 40 år gammal och har 
arbetat minst fem år som fiskare eller har 
erhållit lämplig yrkesutbildning.

(a) Det första förvärv av ett fiskefartyg 
som görs av en ung fiskare som då ansökan 
inlämnas är under 40 år gammal och har 
arbetat minst tre år som fiskare eller har 
erhållit lämplig yrkesutbildning.
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Ändringsförslag 58

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Nya miljövänliga och 
energieffektiva infrastrukturer, t.ex. nya 
auktionshallar eller 
mottagningsanläggningar.

Motivering

Ny hållbar infrastruktur kan bli en miljövänlig ledstjärna för företag med koppling till 
fiskeriverksamhet (t.ex. som informationspunkt för turism, restauranger, 
mottagningsanläggningar för förlorade fiskeredskap och marint skräp samt för oönskade 
fångster).

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Miljövänlig renovering och 
restaurering av gamla byggnader och 
infrastrukturer för att förbättra deras 
miljömässiga hållbarhet och 
energieffektivitet, eftersom verksamheten 
är direkt kopplad till fiskeverksamheten.

Motivering

Försummade industriområden och övergivna småbyar kan ha infrastruktur som kan bli en 
miljövänlig ledstjärna för företag med koppling till fiskeriverksamhet (t.ex. som 
informationspunkt för turism, restauranger, mottagningsanläggningar för förlorade 
fiskeredskap och marint skräp samt för oönskade fångster).

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mellan 
fem och trettio år gammalt.

2. Det fartyg som avses i punkt 1 ska 
vara utrustat för havsfiske och vara mindre 
än trettio år gammalt.

Motivering

Stöd till anskaffande av nya fartyg bör göra det möjligt att förnya flottorna med mer 
ergonomiska, säkrare och mindre bränslesnåla fartyg utan att öka fiskeansträngningen.

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. (ny)

Det stöd som avses i punkt 1 c får endast 
beviljas om det kan bevisas att den nya 
infrastrukturen kommer att förbättra 
värdet och kvaliteten på produkterna och 
göra alla flottor mer hållbara, utan att 
fiskekapaciteten ökas och i enlighet med 
den gemensamma fiskeripolitikens mål.

Motivering

Denna åtgärd skulle inte öka fiskekapaciteten, i överensstämmelse med målen för den 
gemensamma fiskeripolitiken, men man måste ge stöd till etablering av unga fiskare, 
intensifiera insatserna för att hantera klimatförändringarna, öka säkerheten ombord och 
bemöta behoven av förnyelse av flottan.

Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. (ny)

Det stöd som avses i punkt 1 c får endast 
beviljas om det kan bevisas att den gamla 
infrastrukturen kommer att renoveras 
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eller återställas för att främja en 
diversifiering av inkomsterna, med tanke 
på att verksamheten är direkt kopplad till 
fiskeverksamheten.

Motivering

Försummade industriområden och övergivna småbyar kan ha infrastruktur som kan bli en 
miljövänlig ledstjärna för företag med koppling till fiskeriverksamhet (t.ex. som 
informationspunkt för turism, restauranger, mottagningsanläggningar för förlorade 
fiskeredskap och marint skräp samt för oönskade fångster).

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Genomsnittssiffran stämmer bättre överens med hur det småskaliga kustfisket fungerar i 
verkligheten, eftersom det påverkas kraftigt av vädret till havs och oförutsedda situationer 
(oljeutsläpp, växtslem etc.). Antalet arbetade dagar kan variera kraftigt mellan åren.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. EHFF får hjälpa fiskeri- och 
vattenbruksföretag att få tillgång till 
riskhanteringsinstrument, exempelvis 
incitament för tecknande av försäkringar 
eller ömsesidiga riskdelningsfonder, i 
syfte att täcka förluster till följd av en 
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eller flera av följande faktorer:

(a) Naturkatastrofer, i enlighet med 
bestämmelserna i EU:s solidaritetsfond.

(b) Ogynnsamma extrema 
väderfenomen.

(c) Plötsliga förändringar i kvaliteten 
och mängden av vatten som aktören inte 
bär ansvaret för.

d) Sjukdomar i vattenbrukssektorn, 
driftstopp eller förstörelse av 
produktionsanläggningarna som aktören 
inte bär ansvaret för.

e) Kostnader för räddningsinsatser 
när fiskare eller fiskefartyg råkar ut för 
olyckor till sjöss i samband med 
fiskeverksamheten.

Motivering

På samma sätt som för jordbrukssektorn införs stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden 
till riskhanteringsverktyg, t.ex. incitament att teckna försäkringar eller gemensamma fonder, 
med särskilda skäl som definieras i själva punkten.

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. EHFF får stödja insatser för att 
främja dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter, i synnerhet 
följande insatser som genomförs av 
fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer som ingått 
nationella kollektivavtal:

(a) Utbildning av unga 
yrkesverksamma fiskare.

(b) Fortbildning och 
kompetensutveckling avseende hållbart 
fiske.

(c) Upplysning om bra fiskemetoder 
och metoder för att skydda den biologiska 
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mångfalden.

d) Säkerhet för människoliv till sjöss.

e) Hälsa och säkerhet för 
arbetstagare ombord på fiskefartyg.

Motivering

EHFF-planeringen måste även stödja fiskets sociala dimension.

Ändringsförslag 66

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. EHFF får hjälpa fiskeri- och 
vattenbruksföretag att få tillgång till 
riskhanteringsinstrument, exempelvis 
incitament för tecknande av försäkringar 
eller ömsesidiga riskdelningsfonder, i 
syfte att täcka förluster till följd av en 
eller flera av följande faktorer:

(a) Naturkatastrofer.

(b) Ogynnsamma väderförhållanden.

(c) Plötsliga förändringar av vattnets 
kvalitet och kvantitet som aktören inte bär 
ansvaret för.

d) Sjukdomar i vattenbrukssektorn, 
driftstopp eller förstörelse av 
produktionsanläggningarna som aktören 
inte bär ansvaret för.

e) Kostnader för räddningsinsatser 
när fiskare eller fiskefartyg råkar ut för 
olyckor till sjöss i samband med 
fiskeverksamheten.

Motivering

Med jordbruket som förebild bör EHFF kunna stödja riskhanteringsinstrument, t.ex 
incitament för tecknande av försäkringar eller ömsesidiga riskdelningsfonder, för att täcka in 
de orsaker som listas i led a-e.
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ett fartyg vars verksamhet upphör under 90 dagar i följd och som förlorar 30 % av sin 
omsättning skulle inte kunna återhämta sig ekonomiskt från en sådan händelse.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

De villkor som avser fartygs eller besättningsmäns verksamhet under de senaste tre åren är 
inte godtagbara. De utesluter fartyg och sjömän som nyligen har inlett sin verksamhet, det vill 
säga företag som har den mest sårbara ekonomiska jämvikten.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ägare av fiskefartyg som är 
registrerade som aktiva och har bedrivit 
fiske till havs under minst 120 dagar under

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

dagar under de två kalenderår som föregår 
det år då ansökan om stöd lämnas in, eller

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a

Främjande av humankapital, 
sysselsättningsskapande och social dialog

1. För att främja humankapital, 
sysselsättningsskapande och social dialog 
får EHFF bevilja stöd för

(a) yrkesutbildning, livslångt lärande, 
gemensamma projekt, spridning av 
kunskaper av ekonomisk, teknisk, 
regleringsmässig eller vetenskaplig art 
och innovativa förfaranden samt förvärv 
av nya yrkeskunskaper, särskilt med 
koppling till hållbar förvaltning av de 
marina ekosystemen, hygien, hälsa, 
säkerhet, verksamhet inom havsnäringen, 
innovation och entreprenörskap,

(b) nätverksbyggande och utbyte av 
erfarenheter och bästa praxis mellan 
olika intressenter, inbegripet mellan 
organisationer som främjar jämställdhet 
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mellan män och kvinnor, främjande av 
den roll som kvinnor har i fiskesamhällen 
och främjande av underrepresenterade 
grupper inom småskaligt kustfiske eller i 
fiske bedrivet utan fartyg,

(c) social dialog på unionsnivå samt 
på nationell, regional och lokal nivå, i 
vilken fiskare, arbetsmarknadens parter 
och andra berörda intressenter ingår.

2. Det stöd som avses i punkt 1 får 
också beviljas egenföretagande fiskares 
makar eller, om och i den utsträckning de 
erkänns i nationell rätt, livspartner, på de 
villkor som anges i artikel 2 b i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/41/EU [1].

3. Det stöd som avses i punkt 1 a får 
beviljas under en period på högst två år, 
för utbildning av personer som är yngre 
än 40 år och som av den berörda 
medlemsstaten erkänts som arbetslösa 
(nedan kallade praktikanter). Sådant stöd 
får enbart ges för utbildning ombord på 
ett fartyg för småskaligt kustfiske som ägs 
av en yrkesfiskare, vilken formaliserats 
genom ett av den berörda medlemsstaten 
erkänt avtal mellan praktikanten och 
fartygets ägare, inklusive kurser i hållbart 
fiske och bevarande av levande marina 
resurser enligt definitionen i förordning 
(EU) nr 1380/2013.

4. Stöd enligt punkt 3 ska beviljas 
yrkesfiskare för täckande av 
praktikantens lön och därmed 
sammanhängande utgifter, och ska 
beräknas i enlighet med artikel 67.5 i 
förordning (EU) 1303/2013, med 
beaktande av den ekonomiska situationen 
och levnadsstandarden i den berörda 
medlemsstaten. Stödet får inte överstiga 
40 000 EUR per stödmottagare under 
programperioden.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra skäl 29 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014, som handlar om främjandet av 
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humankapital. Särskilt för kustsamhällen som är beroende av fiskeriverksamhet är det av 
yttersta vikt att de kan främja integreringen av nya kvalificerade arbetstagare.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insamling och behandling av data för 
fiskeriförvaltning och vetenskapliga 
ändamål

Insamling, behandling och spridning av 
data för fiskeriförvaltning och 
vetenskapliga ändamål

Motivering

Spridningen blir allt viktigare för att lokala aktörer och arbetstagare inom fiskerinäringen 
ska kunna delta i genomförandet av EHFF.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Spridningen blir allt viktigare för att lokala aktörer och arbetstagare inom fiskerinäringen 
ska kunna delta i genomförandet av EHFF.

Ändringsförslag 74
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Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 utgår

Kompensation för extra kostnader i de 
yttersta randområdena med avseende på 
fiskeri- och vattenbruksprodukter

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

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

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

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

(a) har fångats av fartyg från tredjeland, 
med undantag av fiskefartyg som för 
venezuelansk flagg och bedriver 
verksamhet i unionens vatten, i enlighet 
med rådets beslut (EU) 2015/156530,

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

(c) som har importerats från tredjeländer.

5. Punkt 4 b ska inte tillämpas, om den 
befintliga kapaciteten inom 
beredningsindustrin i det berörda yttersta 
randområdet överstiger de kvantiteter 
råmaterial som levereras.
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6. Den kompensation som betalas till 
stödmottagare som utför verksamheter 
enligt punkt 1 i de yttersta randområdena 
eller som äger ett fartyg som är registrerat 
i en hamn i dessa regioner ska, i syfte att 
undvika överkompensation, beakta 
följande:

(a) För varje fiskeri- eller 
vattenbruksprodukt eller produktkategori, 
de extra kostnader som uppstår på grund 
av de specifika nackdelarna i de berörda 
regionerna.

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

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

_________________

30 Rådets beslut 2012/2015/EU av den 14 
september 2015 om godkännande på 
Europeiska unionens vägnar av 
förklaringen om beviljande av 
fiskemöjligheter i EU:s vatten för 
fiskefartyg som för Bolivarianska 
republiken Venezuelas flagg i den 
exklusiva ekonomiska zonen utanför 
Franska Guyanas kust (EUT L 244, 
14.9.2015, s. 55).

Motivering

Alla bestämmelser om de yttersta randområdena finns samlade i ett nytt kapitel 5a.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

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

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

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) åtgärder för 
föroreningsbekämpning, särskilt 
plastföroreningar, i hamn-, kust- och 
fiskeområden i unionen,

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att 
uppnå målen för den gemensamma 
marknadsordning för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som föreskrivs i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och som specificeras ytterligare i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

Motivering

Har flyttats till följande punkt, som handlar om saluföring.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) EHFF ska stödja åtgärder som 
främjar saluföringen av, kvaliteten på och 
mervärdet för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. EHFF ska särskilt 
stödja saluföring av hållbar fisketurism, 
som ger ett mervärde i form av 
sysselsättningsskapande, diversifiering av 
inkomster och utveckling av turism och 
affärsverksamhet.

Motivering

Det nya EHFF bör stödja fritidsfiske med tanke på den betydelse som det kan ha i fråga om 
sysselsättningsskapande och ekonomisk utveckling för det småskaliga fisket och 
kustsamhällena.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24b

Informationsnätverk för 
vattenbruksstatistik

1. EHFF får stödja insamling, 
förvaltning och användning av data för 
vattenbruksförvaltning enligt 
föreskrifterna i led a och e i artikel 34.1 
och 34.5 samt led d i artikel 35.1 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 för 
upprättande av ett informationsnätverk 
för vattenbruksstatistik och nationella 
arbetsplaner för genomförandet av ett 
sådant.

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

3. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter med avseende på att 
fastställa regler om förfaranden, format 
och tidtabeller för uppbyggnad av det 
ASIN-RISA-nätverk som avses i punkt 1. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 53.2.

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

Ändringsförslag 83

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EHFF får också stödja 
investeringar i innovation avseende 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter samt främjande av 
partnerskap mellan 
producentorganisationer och 
vetenskapliga enheter.

Motivering

Behovet av innovation inom området för bearbetning av fiskeri- och vattenbruksprodukter är 
verkligt, t.ex. för att främja den digitala turismen och fisketurismen. Detta mål nämns dock 
inte uttryckligen i artikel 35 i förordning nr 1380/2013.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 27 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 27 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) öka tillgången till tillförlitliga 
uppgifter om fångster vid fritidsfiske.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 27 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF får stödja forskning om 
havsmiljöer och havsbottnen, 
kartläggning av havsbottnen samt 
karakterisering av världshav och 
havsbottnen.
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Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a

Skydd av natur och arter

EHFF ska stödja genomförandet av 
naturskyddsåtgärder inom ramen för 
Förenta nationernas världsstadga för 
naturen, särskilt artiklarna 21, 22, 23 och 
24.

EHFF ska också stödja åtgärder som 
syftar till frivilligt samarbete och frivillig 
samordning med och mellan 
internationella forum, organisationer, 
organ och institutioner för 
sammanslagning av medel för att 
bekämpa IUU-fiske, tjuvfiske av marina 
arter och massaker av arter som betraktas 
som ”rovdjur” i förhållande till 
fiskbestånden.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 29b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29b

Rening av haven

EHFF stöder genomförandet av åtgärder 
som syftar till att rena haven och 
oceanerna från alla typer av avfall, främst 
plast och ”plastkontinenter” samt farligt 
eller radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Rubrik 2 – kapitel 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL Va

De yttersta randområdena

Artikel 29a 

Budgetmedel

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

(a) 114 076 262 EUR i fasta priser 
2018 (dvs. 128 566 125 EUR i löpande 
priser) för Azorerna och Madeira,

(b) 91 708 367 EUR i fasta priser 2018 
(dvs. 103 357 081 EUR i löpande priser) 
för Kanarieöarna,

(c) 146 509 709 EUR i fasta priser 
2018 (dvs. 165 119 239 EUR i löpande 
priser) för Guadeloupe, Franska Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-
Martin.

2. Varje medlemsstat ska fastställa 
den andel anslag, upp till en gräns på 
70% av de anslag som anges i punkt 1, 
som ska öronmärkas för den 
kompensation som anges i artikel 29 c.

3. Genom undantag från artikel 9.8 i 
denna förordning och artikel 19.2 i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] samt för att 
kunna anpassa sig till nya 
förutsättningar, får medlemsstaterna
årligen justera förteckningen över tillåtna 
fiskeriprodukter och kvantiteterna av 
dessa, samt den kompensationsnivå som 
anges i artikel 29c, förutsatt att de belopp 
som anges i punkt 1 och 2 i denna artikel 
respekteras.

Justeringar får endast göras i den 
utsträckning som de kompletterar 
kompensationsplanerna i en annan 
region i samma medlemsstat. 
Medlemsstaten ska informera 
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kommissionen om justeringarna i förväg.

Artikel 29b

Handlingsplan

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

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

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

i) det strukturella stödet fiskeri- och 
vattenbrukssektorn inom ramen för 
avdelning II,

ii) ersättningen för de extra 
kostnader som anges i artikel 29d, 
inklusive de belopp för extra kostnader 
som har beräknats av den berörda 
medlemsstaten och de stödbelopp som har 
beräknats som ersättning,

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

Artikel 29c

Ersättning för extra kostnader

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

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

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

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

(a) har fångats av fartyg från 
tredjeland, med undantag av fiskefartyg 
som för venezuelansk flagg och bedriver 
verksamhet i unionens vatten, i enlighet 
med rådets beslut (EU) 2015/15651a, 

(b) har fångats av unionsfiskefartyg 
som inte är registrerade i en hamn i 
någon av de regioner som avses i punkt 1, 
(c) har fångats av unionsfiskefartyg som 
är registrerade i en hamn i något av de 
yttersta randområden som avses i punkt 
349 i EUF-fördraget, men som inte är 
verksamma i detta område,

(d) har importerats från tredjeländer.

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

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

(a) För varje fiskeri- eller 
vattenbruksprodukt eller produktkategori, 
de extra kostnader som uppstår på grund 
av de specifika nackdelarna i de berörda 
regionerna.

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

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

Artikel 29d

Förnyelse av flottor och tillhörande 
åtgärder

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 16 får EHFF, i de yttersta 
randområdena, stödja följande insatser i 
syfte att förbättra människors säkerhet 
och deras arbetsförhållanden till sjöss, 
uppfylla unionens hygienkrav, bekämpa 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
samt uppnå bättre miljöeffektivitet:

1. Förvärv av ersättningsfartyg eller 
nybyggda fartyg i samband med vilka 
stödmottagaren måste

(a) respektera gränserna för tillåten 
fångstkapacitet,

(b) säkerställa fiskets sociala, 
ekologiska och ekonomiska hållbarhet 
och uppnåendet av målet om maximal 
hållbar avkastning,

(c) åta sig att lämna detaljerade 
uppgifter om fångstsammansättning och 
oönskade fångster till 
tillsynsmyndigheterna och för 
vetenskapliga ändamål; detta kan 
inbegripa installation av elektroniska 
övervakningssystem,

d) förbli registrerade i det yttersta 
randområdet i minst 15 år från den dag 
då stödet beviljades,

e) landa alla sina fångster i ett 
yttersta randområde.

2. Förvärv eller modernisering av en 
motor som kan överstiga den nuvarande 
motorns effekt, om detta är vederbörligen 
motiverat av säkerhetsskäl till sjöss och 
utan att fiskeansträngningen ökas. 

3. Renovering av trädäck på 
fiskefartyg när detta behövs för att 
förbättra sjösäkerheten i enlighet med 
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objektiva tekniska kriterier för 
skeppsbyggnad.

4. Byggande och modernisering av 
hamnar, hamninfrastruktur, 
landningsplatser, auktionshallar, 
skeppsvarv samt skeppsbyggnads- och 
reparationsverkstäder i fiskehamnar i de 
yttersta randområdena, endast om detta 
bidrar till inrättandet av ett hållbart och 
selektivt fiske i de yttersta randområdena.

5. Undersökning av stabilitet och 
tekniska riktlinjer för utformning av 
roderanordningar eller 
framdrivningsutrustning.

6. Fasta anordningar för att samla 
fisk i de yttersta randområdena, under 
förutsättning att sådana anordningar 
bidrar till hållbart och selektivt fiske.

Artikel 29e 

Nätverk för statistik över fiskbestånd 

i de yttersta randområdena (ORFSN)

1. EHFF får bevilja stöd för 
insamling, förvaltning och användning av 
data för förvaltningen av fiskbestånd i de 
yttersta randområdena i enlighet med 
artikel 2.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 
för upprättande av nätverket för statistik 
över fiskbestånd i de yttersta 
randområdena och nationella 
arbetsplaner för dess genomförande, för 
att uppnå de mål för maximalt hållbart 
uttag som avses i artikel 2.2 i förordning 
(EU) nr 1380/2013.

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

3. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
regler om förfaranden, format och 
tidtabeller för upprättandet av det 
ORFSN-nätverk som avses i punkt 1. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
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som avses i artikel 53.2.

4. Kommissionen får senast den 31 
december året före det år då arbetsplanen 
ska börja tillämpas anta 
genomförandeakter med avseende på att 
godkänna eller ändra de nationella 
arbetsplaner som avses i punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 53.2.

Artikel 29f

Statligt stöd

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

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

Artikel 29g 

Översyn – Posei

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

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EHFF ska stödja utarbetande och spridning 
av marknadsinformation om fiskeri- och 
vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 
42 i förordning (EU) nr 1379/2013.

EHFF ska stödja utarbetande och spridning 
av marknadsinformation om fiskeri- och 
vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 
42 i förordning (EU) nr 1379/2013, särskilt 
genom finansieringen av 
informationsnätverket för 
vattenbruksstatistik (ASIN-RISA) och det 
nätverk för statistik över fiskbestånd i de 
yttersta randområdena (ORFSN) som 
avses i artikel 29d.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 43 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Främjande av en integrerad 
styrning och förvaltning av havspolitiken, 
bland annat genom fysisk planering i kust-
och havsområden, havsområdsstrategier
och regionalt samarbete i havsfrågor.

(b) Främjande av en integrerad 
styrning och förvaltning av havspolitiken, 
bland annat genom fysisk planering i kust-
och havsområden, havsområdsstrategier,
regionalt samarbete i havsfrågor, EU:s 
makroregionala strategier och 
gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 43 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Stöd till sådana åtgärder för skydd 
och återställande av den biologiska 
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mångfalden i havs- och kustområden och 
av ekosystem som ger fiskare ersättning 
för insamling av förlorade fiskeredskap 
och marint skräp från havet.

Motivering

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters 
inverkan på miljön

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45a

Rening av haven

EHFF stöder genomförandet av åtgärder 
som syftar till att rena haven och 
oceanerna från alla typer av avfall, främst 
plast och ”plastkontinenter” samt farligt 
eller radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 45b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45b

Skydd av natur och arter

EHFF ska stödja genomförandet av 
naturskyddsåtgärder inom ramen för 
Förenta nationernas världsstadga för 
naturen, särskilt artiklarna 21, 22, 23 och 
24. 

EHFF ska också stödja åtgärder som 
syftar till frivilligt samarbete och frivillig 
samordning med och mellan 
internationella forum, organisationer, 
organ och institutioner för 
sammanslagning av medel för att 
bekämpa IUU-fiske, tjuvfiske av marina 
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arter och massaker av arter som betraktas 
som ”rovdjur” i förhållande till 
fiskbestånden.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Rättsliga enheter som är etablerade 
i en medlemsstat eller i ett tredjeland som 
anges i arbetsprogrammet enligt de villkor 
som anges i punkterna 3 och 4.

(a) Rättsliga enheter som är etablerade 
i en medlemsstat, ett utomeuropeiskt land 
eller territorium eller i ett tredjeland som 
anges i arbetsprogrammet enligt de villkor 
som anges i punkterna 3 och 4.
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