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27.3.2019 A8-0176/288

Ändringsförslag 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

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

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 
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, 
IUU-fiske och havsföroreningar och 
åtgärderna på dessa områden blir därmed 
en reaktion på medborgarnas oro vad gäller 
säkerhetsfrågor.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/289

Ändringsförslag 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

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 prioriteringar 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 
och 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.

Or. en
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Ändringsförslag 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

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 

(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, särskilt plast, ur havet och för 
investeringar i hamnar i syfte att 
tillhandahålla lämpliga mottagnings- och 
lagringsanläggningar för förlorade 
redskap och marint skräp som samlas in. 
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 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG samt unionens normer för 
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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.

kommunalt avloppsvatten och för 
konstruktion, installation, modernisering 
och vetenskaplig utformning och 
utvärdering av fasta eller rörliga 
anläggningar som syftar till att skydda 
och stärka den marina faunan och floran 
i de yttersta randområdena. 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.

_______________ _______________
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) 28 final. 13 COM(2018) 28 final.

Or. en



AM\1181160SV.docx PE637.683v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

27.3.2019 A8-0176/291

Ändringsförslag 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Ändringsförslag 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

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 den samma som för 
perioden 2014–2020, dvs. 6 867 000 000 
EUR i 2018 års fasta priser (dvs. 
7 739 000 000 EUR i löpande priser). 
Minst 25 % av detta anslag ska tilldelas 
prioritet 1 enligt definitionen i artikel 4.1. 
första stycket i denna förordning.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Ändringsförslag 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) 172 900 000 EUR för Guadeloupe, 
Franska Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion och Saint-Martin.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Ändringsförslag 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) programmets bidrag till 
bekämpning av IUU-fiske.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Ändringsförslag 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. 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.
Medlemsstaterna får bevilja ytterligare 
finansiering för genomförandet av de 
kompensationsplaner som avses i artikel 
21. 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 i EUF-fördraget.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Ändringsförslag 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Bottentrålning på mer än 200 
meters djup.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Ändringsförslag 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från artikel 13 a 
får stöd enligt punkt 1 i de yttersta 
randområdena beviljas för gemensamma 
fasta anordningar för att samla fisk, 
under förutsättning att sådana 
anordningar bidrar till hållbart och 
selektivt fiske.

Or. en


