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KORT BEGRUNDELSE

Fiskeriudvalget

– glæder sig over Kommissionens forslag, der blev forelagt den 14. september 2016, om 
en forordning om indførelse af en ny finansforordning for EU og ændring af adskillige 
sektorspecifikke regler, især forordning (EU) nr. 1303/2013 (fælles og generelle 
bestemmelser om de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), herunder 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF));

– ser positivt på Kommissionens forslag om at forenkle procedurerne for modtagere af 
EU-midler, reducere de mange eksisterende revisionsplaner til en enkelt, kun at anvende 
ét sæt regler for hybride foranstaltninger, at indføre fleksibilitet i budgetforvaltningen, 
at fokusere på resultater og forenkle rapporteringen, forenkle EU-administrationen og 
skabe mulighed for inddragelse af borgerne; 

– er dog bekymret over muligheden for, at det under de nye regler vil være muligt at 
bruge EHFF til at finansiere strukturelle reformer, der ikke har forbindelse med 
fiskeripolitik;

– understreger nødvendigheden af at forhindre medlemsstaterne i at omfordele midler 
under EHFF til andre brugere;

– understreger vigtigheden af, at samtlige bidrag fra EHFF nøjagtigt øremærkes til 
gennemførelse af strukturelle reformer i forbindelse med gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik, herunder kontrol og indsamling af videnskabelige data;

– understreger nødvendigheden af yderligere at styrke de lokale og regionale 
myndigheders rolle i gennemførelsen af EHFF;

– beklager, at der for et så komplekst forslag endnu ikke er foretaget nogen 
konsekvensanalyse;

– er af den opfattelse, at en offentlig høring om denne revision af finansforordningen var 
for kort og ikke udtømmende og inklusiv nok;

– anser det for meget uheldigt, at det ikke kan give udtryk for sin holdning og fremsætte 
ændringsforslag til den del af forslaget til retsakt, der potentielt vedrører udvalget mest, 
nemlig artikel 265 i Kommissionens forslag COM(2016)605. Dette blev fastlagt ved det 
aftalememorandum, som blev godkendt af Udvalgsformandskonferencen, og som kun 
tillod Fiskeriudvalget at afgive udtalelse til Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, 
der samarbejder under forretningsordenens artikel 55, mens ovennævnte artikel 265 
udelukkende falder ind under Regionaludviklingsudvalgets kompetencer (associeret 
med BUDG/CONT efter artikel 54). Dette betyder, at Fiskeriudvalgets medlemmer kun 
vil have mulighed for individuelt at stille ændringsforslag til denne del til 
Regionaludviklingsudvalget efter artikel 208 og ikke på vegne af Fiskeriudvalget.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) For at sikre en passende debat 
mellem Parlamentet og Rådet burde der 
have været fastsat mere hensigtsmæssige 
frister for drøftelsen af Kommissionens 
forslag.

Begrundelse

Europa-Parlamentet beklager, at de fastsatte frister for drøftelse af dette forslag ikke giver 
mulighed for at tage tilstrækkeligt hensyn til medlovgiverens synspunkter.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 178 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(178a) Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifonds finansielle midler bør nøje 
øremærkes til støtte for den fælles 
fiskeripolitik til bevaringen af marine
biologiske ressourcer, til forvaltning af 
fiskeri og af de flåder, der udnytter 
sådanne ressourcer, til biologiske 
ferskvandsressourcer og akvakultur samt 
til forarbejdning og afsætning af 
fiskevarer og akvakulturprodukter.

Ændringsforslag 3
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Forslag til forordning
Betragtning 178 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(178b) Overførsel af midler fra ESI-fonde 
til instrumenter, der er oprettet i henhold 
til finansforordningen eller 
sektorspecifikke forordninger, må under 
ingen omstændigheder være til fare for en 
hensigtsmæssig gennemførelse af 
sektorpolitikker ved at fremme 
anvendelsen af finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme bedste praksis i forbindelse 
med gennemførelsen af strukturfondene, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget og Den 
Europæiske Fiskerifond kan 
Kommissionen til orientering stille en 
metodevejledning, som beskriver dens 
egen kontrolstrategi og -metode, herunder 
tjeklister, og giver eksempler på bedste 
praksis, til rådighed for de organer, der er 
ansvarlige for forvaltnings- og 
kontrolaktiviteterne. Denne vejledning 
opdateres, når det er nødvendigt.

For at fremme bedste praksis i forbindelse 
med gennemførelsen af strukturfondene, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget og Den 
Europæiske Fiskerifond kan 
Kommissionen til orientering stille en 
metodevejledning, som beskriver dens 
egen kontrolstrategi og -metode, herunder 
tjeklister, og giver eksempler på bedste 
praksis, til rådighed for de organer, der er 
ansvarlige for forvaltnings- og 
kontrolaktiviteterne. Denne vejledning 
opdateres, når det er nødvendigt.
Gennemførelsen af nationale og regionale 
programmer kræver et omfattende 
nationalt og regionalt forvaltnings-og 
kontrolsystem for alle finansielle 
forpligtelser, der er baseret på et tæt 
samarbejde mellem den nationale og 
eventuelle regionale 
forvaltningsmyndigheder og 
Kommissionen. Kommissionen aflægger 
rapport årligt og offentliggør 
interimsvurderinger.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Med henblik på at fastlægge 
specifikke og hensigtsmæssige politikker 
og foranstaltninger fremmer 
Kommissionen udarbejdelse af regionale 
operationelle programmer i 
overensstemmelse med proportionalitets-
og nærhedsprincippet og under 
hensyntagen til regionale kompetencer.

Begrundelse

Regionerne bør kunne udøve deres ret til at deltage i beslutningsprocessen om anliggender 
inden for deres kompetence. I overensstemmelse hermed bør regioner med kompetencer i 
fiskerisektoren kunne udarbejde og forvalte deres egne regionale operationelle programmer.
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