
AD\1120413SV.docx PE599.707v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014-2019

Fiskeriutskottet

2016/0282(COD)

24.3.2017

YTTRANDE

från fiskeriutskottet

till budgetutskottet och budgetkontrollutskottet  

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella 
regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) 
nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 
samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Föredragande av yttrande: Carlos Iturgaiz



PE599.707v02-00 2/7 AD\1120413SV.docx

SV

PA_Legam



AD\1120413SV.docx 3/7 PE599.707v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Fiskeriutskottet

- gläder sig över kommissionens förslag, av den 14 september 2016, till förordning med 
en ny budgetförordning för EU och med ändringar av flera sektorsregelverk, särskilt 
förordning (EU) nr 1303/2013 (gemensamma och allmänna bestämmelser för de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), inbegripet Europeiska 
havs- och fiskerifonden (EHFF)),

- ställer sig positivt till kommissionens förslag att förenkla förfarandena för mottagare av 
EU-medel, införa ett enda revisionslager i stället för dagens system med flera lager, 
tillämpa ett enda regelverk på hybridåtgärder, införa flexibilitet i budgetförvaltningen, 
fokusera på resultat och förenkla rapporteringen, förenkla EU-administrationen och 
skapa möjligheter för enskilda medborgare att engagera sig,

- uttrycker dock oro över möjligheten att inom ramen för de nya bestämmelserna använda 
EHFF för att finansiera strukturreformer som inte har att göra med fiskeripolitiken,

- betonar vikten av att förhindra medlemsstater att omfördela medel från EHFF till andra 
användningsområden,

- betonar vikten av att EHFF-bidrag öronmärks för genomförande av strukturreformer 
som rör genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, inbegripet övervakning 
och insamling av vetenskapliga uppgifter,

- betonar vikten av att ytterligare stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i 
genomförandet av EHFF,

- beklagar att ingen konsekvensbedömning har genomförts för detta komplexa förslag,

- anser att det offentliga samrådet om denna översyn av budgetförordningen var alltför 
kort och inte tillräckligt uttömmande och inkluderande,

- anser att det är mycket olyckligt att utskottet inte har möjlighet att avge ett yttrande och 
lägga fram ändringsförslag till den del av lagstiftningsförslaget som potentiellt rör 
utskottet mest, nämligen artikel 265 i kommissionens förslag COM(2016)0605. Detta är 
en följd av den samförståndsöverenskommelse som utskottsordförandekonferensen 
godkänt och som bara gör det möjligt för fiskeriutskottet att avge ett yttrande till 
budgetutskottet och budgetkontrollutskottet, som samarbetar i enlighet med artikel 55 i 
arbetsordningen, trots att ovannämnda artikel 265 enbart faller under ansvarsområdet 
för utskottet för regional utveckling (associerat till BUDG/CONT i enlighet med 
artikel 54 i arbetsordningen). Detta innebär att ledamöter i fiskeriutskottet enbart 
kommer att kunna lägga fram ändringsförslag till denna del individuellt till utskottet för 
regional utveckling i enlighet med artikel 208 i arbetsordningen, och inte på 
fiskeriutskottets vägnar.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetutskottet och budgetkontrollutskottet att som ansvariga 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att säkerställa en ordentlig 
debatt mellan parlamentet och rådet om 
kommissionens förslag, borde man ha 
fastställt tillräckliga tidsfrister.

Motivering

Europaparlamentet beklagar att tidsfristerna för debatten om det här förslaget inte medger 
att medlagstiftarnas ståndpunkter kan beaktas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 178a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(178a) De finansiella resurserna i 
Europeiska havs- och fiskerifonden bör 
öronmärkas för stöd till den gemensamma 
fiskeripolitikens åtgärder för bevarande 
av marina biologiska resurser, förvaltning 
av fiskeriverksamheter och fiskeflottor 
som utnyttjar dessa resurser, limniska 
biologiska resurser och vattenbruk samt 
beredning och saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning



AD\1120413SV.docx 5/7 PE599.707v02-00

SV

Skäl 178b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(178b) Överföring av medel från ESI-
fonderna till instrument som inrättats 
enligt budgetförordningen eller enligt 
sektorsspecifika förordningar får inte på 
några villkor äventyra det korrekta 
genomförandet av sektorspolitik genom 
främjande av finansiella instrument.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja bästa praxis vid 
genomförande av strukturfonderna, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
EGFJ och Europeiska fiskerifonden får 
kommissionen i informationssyfte förse de 
organ som ansvarar för förvaltning och 
kontroll med en metodhandledning som 
beskriver kommissionens egen strategi och 
metod för kontroller, inklusive checklistor 
och exempel på bästa praxis. Denna 
handledning ska uppdateras så snart det 
behövs.

För att främja bästa praxis vid 
genomförande av strukturfonderna, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
EGFJ och Europeiska fiskerifonden får 
kommissionen i informationssyfte förse de 
organ som ansvarar för förvaltning och 
kontroll med en metodhandledning som 
beskriver kommissionens egen strategi och 
metod för kontroller, inklusive checklistor 
och exempel på bästa praxis. Denna 
handledning ska uppdateras så snart det 
behövs. Genomförande av nationella och 
regionala/lokala program kräver ett 
omfattande nationellt och regionalt/lokalt 
förvaltnings- och kontrollsystem för alla 
finansiella åtaganden, baserat på ett nära 
samarbete mellan nationella och 
eventuella regionala/lokala 
förvaltningsmyndigheter och 
kommissionen. Kommissionen ska 
rapportera årligen och publicera 
interimsutvärderingar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. För att specifika och lämpliga 
strategier och åtgärder ska kunna 
fastställas ska kommissionen främja 
utarbetandet av regionala operativa 
program i enlighet med proportionalitets-
och subsidiaritetsprinciperna samt med 
beaktande av behörighet på regional nivå.

Motivering

Regioner bör ha möjlighet att utöva sin rätt att delta i beslutsfattandet i frågor där de har 
behörighet. Därför bör regioner med behörighet inom fiskerisektorn ges möjlighet att 
utarbeta och förvalta sina egna regionala operativa program.
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