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Ændringsforslag 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) Under delt forvaltning bør 25 % af 
EHFF anvendes til at støtte beskyttelse og 
genopretning af marin biodiversitet og 
marine økosystemer. Til det formål bør 
støtte være tilgængelig til godtgørelse af 
fiskeres indsamling af tabte fiskeredskaber 
og havaffald, navnlig plast, fra havet og til 
investeringer i havne, så der kan stilles 
tilstrækkelige modtage- og 
opbevaringsfaciliteter til rådighed til tabte 
fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra 
havet. Støtte bør også være tilgængelig for 
tiltag, som har til formål at opnå eller 
opretholde en godmiljøtilstand i 
havmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF 
("havstrategirammedirektivet")11, for 
gennemførelsen af geografiske 
beskyttelsesforanstaltninger, der er oprettet 
i henhold til direktivet, og, i 
overensstemmelse med de prioriterede 
aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF 
("habitatdirektivet")12, for forvaltning, 
genopretning og overvågning af Natura 
2000-områder, og for beskyttelse af arter i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 92/43/EØF 
og direktiv 2009/147/EF 
("fugledirektivet")13 og Europa-
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rene og sunde have og gennemførelsen af 
EU-strategien for plast i en cirkulær 
økonomi, som er beskrevet i meddelelsen 
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. 
januar 201614 med titlen "En EU-strategi 
for plast i en cirkulær økonomi", i 
overensstemmelse med målsætningen om 
at opnå eller opretholde en god 
miljøtilstand i havmiljøet.

Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF samt EU-standarderne for 
byspildevand og for anlæg, installation, 
modernisering og videnskabelig 
udarbejdelse og evaluering af statiske 
eller flytbare faciliteter, som skal beskytte 
og forbedre den marine flora og fauna i 
regionerne i den yderste periferi. Under 
direkte forvaltning bør EHFF støtte 
fremme af rene og sunde have og 
gennemførelsen af EU-strategien for plast i 
en cirkulær økonomi, som er beskrevet i 
meddelelsen fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget af 16. januar 201614 med 
titlen "En EU-strategi for plast i en 
cirkulær økonomi", i overensstemmelse 
med målsætningen om at opnå eller 
opretholde en god miljøtilstand i 
havmiljøet.

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/291

Ændringsforslag 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Ændringsforslag 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af EHFF for perioden 
2021-2027 skal være den samme som for 
perioden 2014-2020, 6 867 000 000 EUR i 
faste 2018-priser (dvs. 7 739 000 000 EUR 
i løbende priser). Mindst 25 % af denne 
ramme tildeles prioritet 1, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), i nærværende forordning.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Ændringsforslag 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 172 900 000 EUR for Guadeloupe, 
Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion og Saint-Martin.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Ændringsforslag 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) programmets bidrag til indsatsen 
mod IUU-fiskeri.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Ændringsforslag 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
bilag I i TEUF, og som artikel 107, 108 og 
109 gælder for, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 108 i TEUF 
give tilladelse til driftsstøtte i regionerne i 
den yderste periferi, jf. artikel 349 i 
TEUF, til de sektorer, der producerer, 
forarbejder og afsætter fiskevarer og 
akvakulturprodukter, for at afhjælpe de 
særlige begrænsninger i disse regioner 
som følge af deres fjerne beliggenhed, 
status som øsamfund og meget afsides 
beliggenhed.
Medlemsstaterne kan yde yderligere 
finansiering til gennemførelse af de i 
artikel 21 omhandlede 
godtgørelsesplaner. I så fald skal 
medlemsstaterne anmelde statsstøtten til 
Kommissionen, og Kommissionen kan 
godkende den i overensstemmelse med 
denne forordning som en del af disse 
planer. Således anmeldt statsstøtte anses 
for at være anmeldt i overensstemmelse 
med artikel 108, stk. 3, første punktum, i 
TEUF.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Ændringsforslag 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) fiskeri med bundtrawl på 
havdybder på over 200 m

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Ændringsforslag 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0176/0176
Gabriel Mato
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset artikel 13, litra a), må den i 
stk. 1 omhandlede støtte i regionerne i den 
yderste periferi kun ydes til forankrede 
anordninger til tiltrækning af fisk, 
forudsat at sådanne anordninger bidrager 
til bæredygtigt og selektivt fiskeri.

Or. en


