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Ändringsförslag 276
Marco Affronte
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det är nödvändigt att inrätta 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF) för perioden 2021–2027. Fondens 
syfte bör vara att målinrikta medlen från 
unionens budget så att de stöder den 
gemensamma fiskeripolitiken (GJP), 
unionens havspolitik och unionens 
internationella åtaganden på området 
världshavsförvaltning. Denna finansiering 
är central för att skapa hållbara fisken och 
för bevarandet av marina biologiska 
resurser, för att få livsmedelstrygghet 
genom försörjningen med fiskeriprodukter, 
för att en hållbar blå ekonomi ska kunna 
växa och för att få sunda, säkra, trygga, 
rena och hållbart förvaltade hav och 
oceaner.

(1) Det är nödvändigt att inrätta 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF) för perioden 2021–2027. Fondens 
syfte bör vara att målinrikta medlen från 
unionens budget så att de stöder 
genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken (GJP) och ramdirektivet 
om en marin strategi, unionens havspolitik 
och unionens internationella åtaganden på 
området världshavsförvaltning. Denna 
finansiering är central för att skapa hållbara 
fisken (inbegripet för bevarandet av marina 
biologiska resurser och livsmiljöer), 
hållbart vattenbruk, livsmedelstrygghet 
genom försörjningen med fiskeriprodukter, 
välstånd och ekonomisk och social 
sammanhållning i fiske- och 
vattenbrukssektorn samt sunda, säkra, 
trygga, rena och hållbart förvaltade hav och 
oceaner. Stöd inom ramen för EHFF ska 
bidra till att uppfylla behoven hos både 
producenter och konsumenter.
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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 
med det största kust- och havsområdet i 
världen när de yttersta randområdena 
och de utomeuropeiska länderna och 
territorierna inkluderas, har unionen 
blivit världens femte största producent 
av fisk och skaldjur har den 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 som utvecklas 
inom ekologiska gränser 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.

Or. en



AM\1181189SV.docx PE637.683v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

27.3.2019 A8-0176/278

Ändringsförslag 278
Marco Affronte
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I den fleråriga budgetram som 
fastställs i förordning (EU) xx/xx6 
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 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.

(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 ökas med minst 10 % 
jämfört med den fleråriga 
budgetramen 2014–2020. Dess 
resurser bör delas upp mellan delad 
förvaltning, direkt förvaltning och 
indirekt förvaltning. 87 % bör avsättas 
för stöd inom ramen för delad 
förvaltning och 13 % för stöd inom 
ramen för direkt och indirekt 
förvaltning. För att säkerställa 
stabilitet, särskilt med avseende på 
uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens mål och målen i 
ramdirektivet om en marin strategi, 
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, insamling och behandling av 
data för fiskeriförvaltning och 
vetenskapliga syften, skydd och 
återställande av havens och kusternas 
biologiska mångfald och ekosystem 
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samt marin kunskap, medan beloppen 
för definitivt upphörande och tillfälligt 
upphörande med fiskeverksamheten 
och för investeringar i fartyg bör 
omfattas av en övre gräns.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 EUT C […], […], s. […]. 6 EUT C […], […], s. […].
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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 
rättslig skyldighet och en av den 
gemensamma fiskeripolitikens största 
utmaningar. Den har medfört dels ett 
slut på det miljömässigt oacceptabla 
bruket att kasta fisk över bord, dels 
betydande och viktiga ändringar av 
fiskemetoderna, ibland med betydande 
ekonomiska kostnader för sektorn. 
Medlemsstaterna bör därför använda 
EHFF för att stödja innovation och 
investeringar som bidrar till ett 
fullständigt genomförande av 
landningsskyldigheten i rätt tid, med en 
högre stödnivå än den som gäller för 
andra insatser, såsom investeringar i 
selektiva fiskeredskap samt i tids- och 
rumsbestämda selektivitetsåtgärder, 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
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Gabriel Mato
Europeiska havs- och fiskerifonden
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Livsmedelstryggheten är beroende 
av effektiva och välorganiserade 
marknader, då detta ökar öppenheten, 
stabliteten, kvaliteten och diversiteten i 
livsmedelskedjan, och av 
konsumentinformation. Det bör, i detta 
syfte, vara möjligt för EHFF att stödja 
saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, i linje med målen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1379/2013 (förordningen om en 
samlad marknadsordning)15. Stöd bör i 
synnerhet vara tillgängligt för inrättandet av 
producentorganisationer, genomförandet av 
produktions- och saluföringsplaner, 
främjandet av nya avsättningsmöjligheter 
och utveckling och spridning av 
marknadsinformation.

(33) Livsmedelstryggheten är 
beroende av skyddet av den marina 
miljön, en hållbar förvaltning av 
fiskbestånden, effektiva och 
välorganiserade marknader, då detta 
ökar öppenheten, stabiliteten, kvaliteten 
och diversiteten i livsmedelskedjan, och 
av konsumentinformation. Det bör, i 
detta syfte, vara möjligt för EHFF att 
stödja saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, i linje med målen 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1379/2013 
(förordningen om en samlad 
marknadsordning)15. Stöd bör i 
synnerhet vara tillgängligt bland annat 
för inrättandet av 
producentorganisationer inbegripet 
fiskekooperativ, småskaliga 
producenter, genomförandet av 
produktions- och saluföringsplaner, 
lagringsstöd, marknadsförings- och 
informationskampanjer, främjandet av 
nya avsättningsmöjligheter, 
genomförande av 
marknadsundersökningar, bevarande 
och stärkande av EU-organet för 
marknadsbevakning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter (Eumofa) samt 
utveckling och spridning av 



AM\1181189SV.docx PE637.683v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

marknadsinformation.
––––––– –––––––
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 
december 2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT 
L 354, 28.12.2013, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 
december 2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT 
L 354, 28.12.2013, s. 1).

Or. en


